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Skandinavisk Ethelred-imitation funnen i England
Om vikingars väg till europeisk gemenskap
Medaljer från Konst- och industriutställningen 1866

SVEfiiGE 15:NORGE 15:DANMARK 15:-

Jubileumsmedalj

AB TUMBA BRUK
MYNTVERKET

DROTTNING SILVIA
23 DEC 1943-1993
Myntverket utger en medalj präglad i guld, silver och brons med anledning av H M Drottningens 50-årsdag den 23 december 1993. Medaljen
har modellerats av Anni Sundin, Färentuna.
Åtsida: Drottningen avbildad en face iförd galaklänning, diadem, örhängen, halsband och brosch
(de sk Leuchtenbergska
safirerna) samt bär på vänster axel en diamantagraff
med sin makes porträtt. Till
höger drottningkronan, till
vänster 23 dedl943-1993.
Denfranska liljan i omskriften är hämtad från
drottningens personliga
vapen.
Frånsida: Drottningholms
s/on settfrån Mälarsidan
(Kärsön) i ett sommarlandskap.

En utförlig beskrivning
författad av Lars O Lagerqvist, Kungliga Myntkabinett.e t medföljer i etuiet.
Alla tre upplagorna är
numrerade, varav det första
exemplaret av resp medalj
har reserverats för H M
Drottningen.

Fakta om medaljen

Metall
Guld 18 K
Silver 99911000
Medaljbrons

Diam
45mm
45mm
45mm

Vikt
90g
58 g
55 g

Upplaga
30
800
400

PrisSEK
11490
520
280

I priserna ingår etui, frakt och moms. De gäller t o m
31 december 1993. Leverans sker mot postförskott vad
avser silver- och bronsmedaljerna. Beställning av guJdmedaJjen sker genom samtidig förskottsinbetalning av hela
beloppet till AB Tumba Bruk Myntverket pg 76 22 15-2.
Reservation för mellanförsäljning.

AB TUMBA BRUK MYNTVERKET, BOX 401,631 06 ESKJLSTUNA, TEL 016- 12 03 00
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SVENSKA
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FÖRENINGEN
Program 1993

Om ej annat anges.
hålls mötena kl 18.30 på
Banergatan 17 nb.
T.1g buss nr 44 eller 54
eller T-bana till Karlaplan.

I höst erbjuds våra medlemmar att mer in fonnelit
en gång var månad trätTas för att titta i biblioteket.
dricka en kopp kaffe. berätta eller fråga om något
mynt e. d., eller bara för att umgås.
Välkomna på torsdagar f6ljande datum: 7/ 1O, 11 / 11. Tag gärna med sällskap. Alla
möten klockan 18.30 i föreningens lokaler. Banergatan 17.
Se ovan
Kenneth Jonsso n talar om "Goten; svensk eller dansk'?''
lan Wischn berättar om Kinas mynt historia
Se ovan
La rs O. Lagerqvist berättar om Svensksund-medaljen och andra
belöni ngsmedaljer
December 14 SNFs sedvanliga julfest

Oktober 7
Oktober 12
Oktober 28
November Il
November 24

Kansli
Besökstid 10.30-13.00 onsdag och torsdag.
Semesterstängt: M id>ommar - l september samt jul- och nyårshelgerna.
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Skandinavisk Ethelred-imitation funnen i England
Av Marion Archibald, British Museum
kandinaviska imitationer av
engelska silverpennies prägladc förEthelred Il (978-1016)
är mycket vanliga i fynd från de nordiska länderna. Däremot hade före
199 1 inte något enda fynd registrerats från England. l januari 1991 ändrades fyndbildcn: en Long Crossimitation hittades då på en åker i Old
Romney. Kent. Under en följd av år
hade finnaren, Neil R. Allen, med
markägarens tillstånd letat efter
myn t med metalldetektor och hittat
flera tidigmedeltida mynt och andra
föremål på samma åker och på åkern
närmast intill. Long Cross-imitationen visades upp på British Museum
strax efter fyndtill fället. Nyligen har
myntet kunnat inköpas och har inventarienummer BM 1993-3-25
(fig. la-l b, skala 2:1 resp. 1:1)'.

S

Old Romncy-myntets förebild ,
Ethelreds Long Cross- typ, präglades
i England c. 997- 1003. Typen efterbildades i Skandinavien från och
med slutet av 990-talet. De flesta
Long Cross-imitationer har bröstbilden vänd till vänster, liksom på originalmyntcn. men ganska många har
högervänd bröstbild. Till denna
grupp hör Old Romney-myntet.
Båda sidornas inskrifter är meningslösa. Vikten är 1.59 g och stämpelställningen 900.
Åtsidan:
~[5W\f\Jo ofj<>••l>64 @ ~l?
0

Frånsidan:

Brita Malmer har lämnat följande
uppgifter om stämpelidentiska exemplar. datering och präglingsort'.
På båda sidor stämpelidentiska
exemplar: Sallmunds, Mästerby sn.
Gotland. t.p.q. 10 18-: Grönby sn.
Skåne. CNS. 3.1.28. 1392. t.p.q.
148

Old Ronmey. Kem. England. diir Erhelmi·
imiwtionen hiuades år /991

l 024-; Garde. Stenkyrka sn. Gotland, t. p. q. l 050-; Hallsarvc, När sn.
Gotland. t.p.q. 1107-; Kose, Estland, t.p.q. 1128-; Maaria. Virusmäki. Finland, gravfy nd vid arkeologisk utgrävning. SCBI 25. nr 100 1
(fig. 2)'; stämpelidentiska exemplar

utan känd fyndort, myntkabinetten i
Stockholm (4 ex.), i Beriin ( l ex.). i
Sankt Petersburg (2 ex.), privatsamlare ( l ex.). Old Romney-myntets
årsidesstamp förekommer även i
kombination med en annan, liknande frånsida. med ungerar samma antal exemplar och samma spridning.
Old Romney-myntets frånsida är
identisk med stamp nr l o i sigtunamyntningens ''EDEDO''-grupp.
Sedan 1989. då The Sigtunn Coinage publicerades. har den relevanta
stampkedjan (då med en åtsidcsstamp. Plate 25 nr IV, och fyra frånsidcsstampar, Plate 25 nr 7.8.9, 10)
vuxit. så att den nu omfattar tre åtsidesstampar. åtta frånsidesstampar
och ca femtio myntexemplar. Det

finns viktuppgifter för tjugo hela
runda mynt, präglade med Old
Rornney-myntets åtsida. Medclvik·
ten lir 1.82 g. Två mynt, på åtsidan
identiska med Old Romney-myntct.
lir präglade på fyrk an tig platt, ett för
Sigtunamyntningcn
tllmlirkande
drag. De väger 2.40 respekti ve 3.57
gram. Det kan knappast råda något
tvivel om att Old Romncy-myntet
präglats i Sigtuna under 1000-talcts
första decennium, även om hittills
endast en stamp ur 'EDEDO'-gruppen, dit Old Romney-myntct hör, ingår i s igtunamyntningens stora
Kedja Il'.
Eftersom en engelsk fyndpl ats för
en skandinavisk imitation lir ett nytt
och betydelsefullt inslag i den vetenskapliga diskussionen, är det angeläget att understryka, att det inte
finn s något tvivel om fyndplatsens
autenticitet. Därtill kan läggas dels
Old Romney-myntets kondition.
dels dess sekundära användning
som brosch. tvll faktorer som stilmrner med en icke skandinavisk fyndplats. Myntet har inte ett enda probcnnärkc (cng. peck). Enstaka
imitationer funna i Skandinavicn
saknar probermärken eftersom de
tappats eller gömts strax efter präglingen eller av annat skäl tagits ur
cirkulationen'. men det långt övervägande antalet imitationer funna i
Skandinavien har probcrmärken.
Myntet i fråga kan inte ha cirkulerat
länge i Skandinavien. Troligen har
det förts till England kon tid efter
präglingen.
Old Romney-myntet har i gamrna! tid gjorts om till en brosch.
Monteringen finn s inte Hlngre kvar
men rektangulära märken vid kanten. ungefår vid "klockan 13" och
"klockan 20" (fig. la-l b). visar var
nålen och haken varit fästa. På dessa
ställen är silvret ljust. i kontrast till
det mörkare silvret på resten av
myntet. Nålen och haken. eller
re. tern a av dem. har alltså först i sen
tid gått fö rlorade. Troligen har dc
oavsiktligt avlägsnats tillsamman
med jord och smuts vid den första
rengöringen när myntet just hade
hiuats.
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Det är viktigt att bestUmma om
Old Romney-myntet gjordes om till
ett smycke före eller efter ankomsten till England. I det förra fallet
skulle rnyntet alltjämt i sig vara
mycket intressant som det förs ta
fyndet av en skandinavisk Ethelredimitation i England men i övrigt
böra jämställas med vilken skandinavisk brosch som helst. importerad
till England. l det senare fallet skulle Old Romney-myntet belysa de
skandinaviska imitationernas betydelse och spridning som betalningsmedel. Faktum är att myntbroscher
med sådan enkel montering är en karakteristisk engelsk föremålstyp,
,·anlig under l 000-talet'. Ett representativt och ovanligt välbevarat exempel på en myntbrosch med samma slags montering. gjord av ett
silvem1ynt präglat för Vilhelm l
( I 066- I087). hittades I 985 i avfall
från Billingsgate på norra sidan av
Themsen vid London (tig. 3)'. l kontrast härtill är skandinaviska myntsmycken från denna tid i allmUnhet
avsedda att bäras om halsen: som
genomborrade eller ögleförscdda
hängen eller som hela kedjor av
mynt, hoplänkade genom f.1ste n lödda på myntets kant. En sådan montering ger rimligtvis helt andra spår :in
de som kan iakttas på Old Romneymyntet.

Fastsättnin~sanordningcn på Old
Romney-myntet har placerats på
myntets frånsida så att åtsidan. med
bröstbilden, blir broschens framsi da. Engelska myntbroscher Ur va nligen monterade tvärtom, s~ att fri'tnsidan, med korset, blir den sida som
syns: man fick då en kristen amulett.
Men det finns undantag. t. ex. en
brosch gjord av ett engelskt mynt
präglat för Hardeknut ( 1035-1 042).
hittad 1987 i Nonbury, ett kloster
nära Worcester (fig. 4)*. Ibland Hr de
engelska myntbroscherna förgyllda.
på utsidan eller t. o. m. på båda sidorna. Slldan "finish" tycks dock mera
stillsynt på dc bevarade exemplaren
från 1000-talet än på dem från tidi gare eller senare perioder. Old Rornney-broschen saknar spår av förgyll-
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Fig. la. Sk1111tli11al'i.fk imitation tll' l:.ihdri'tl 1/:s L<mg Cms.f. 1'.'7'"" t'fierbildades i Skrmditw1·ie11 jm11 .1/utt't m· 990-ltt/('(. Skttla 2:1.

ning. Ibland har broschens montering f.ist s med nitar tvärs genom
myntet. Nitarna är ofta av l>ih•cr
även n:ir nål och hake är av jHm
(som på Hardcknut-myntet. tig. 4). l
andra fall. som på Billingsgate- och
sannolikt också Old Rornney-broschen. var nål och hake fästa på baksidan på ett sådant stitt att mynten~
synliga sida lämnades helt intakta.
Old Romney-imitmionen kan ha
valts till brosch helt enkelt därför att
den hade en ovanlig bild. präglad på
ett större och tyngre myntiimne :in
engelska mynt. eller kanske diirfilr
att den var ett utländskt mynt som
inte fick cirkulera i England. Myntet
kan Uven ha kommit till England när
Ethclreds Loll}: Cmss-typ redan
hade dragit!> in från den lokala cirkulationen.
Det ovan beskrivna materialet
stöder åsik ten att Old Romncy-irni tationen anlllnde till England sum
betalningsmedel och att onwandlingen t i II smycke ägde rum dUr.
Den kan ha kornmit in i landet någon annanstans. t.cx. i London. och
där monterats till brosch innan någon handelsman tog den till Kent,
men sj ;!l va fyndplatsen Ur också en
möjlig ankornstharnn. Old Romncy
lir nu en liten by. som ligger drygt 5
km fr5n havet (New Romncy ligger
bara 2 km fr/In havet), men på l 000talet. innan noden Rother Undrade
sitt lopp och dess mynning slammades igen. var Romncy en av dc viktigaste hamnarna pil Kcnts sydkust.
Ortens namn Ur för första gången
belagt just vid denna tid, pfi Ethel-

reds Wllf: Cmss-rnynt (fastän namnets frånvaro på Uldre postreformmynt - mynt prHglade efter Edgars
reform ca 973 - kan bero på tillfälligheter). l övrigt niimns inte orten
före l 052. Kent:- kuster var ofta målet för vikingarnas riider. men det är
knappast troligt att Old Romneymyntct anliindc dit tillsamman med
någon enskild invaderande skandinavisk krigare. Deras avsikt var ju
att ta ut pengar från England snarare
än att föra in pengar. Aandra sidan
är inte mycket klint om vilka planer
för härens försörjning som kunde
finnas hos dc mera samordnade
sbndinaviska styrkor som kom till
England i början av 1000-talet i <tvsikt att erövra snarare iin att söka efter byte. Sven Tvcskägg av Danmark och andra samtida ledare kan
mycket viii ha haft med sig kontanter för att i ett in ledningsskede köpa
lojalitet eller muta missnöjda anglosaxare. till dess häre ns försörj ning
tryggats.
Visserligen bör man hålla en sådan politisk förklaring i minnet.
men det är nog mera lroligt att myntet har förts till England genom handel med Skandinavien. direkt eller
indirekt. 1990 kunde 2 1 skandinaviska mynt med fyndpl ats på Brittiska öarna registreras•. Som framsta
orsak till denna import föreslogs
handel 10• Förbudet för utiUndska
mynt att cirkulera och deras nedsmält ning betyder. att dc utländska
mynt som hititts i England bara lir en
försv innande liten sampel av alla
dem som en gång kommit dit. Att
handeln fon gick trots fientligheterna visas av det fördrag som år 99 1
eller 994 slöts mellan Ethelred Il
och vikingahären. bland vars ledare
fanns Olav Tryggvason. senare kung

-
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av Norge. Från skandinavernas synpunkt gällde fördraget främst den
stora gäld som anglosaxarna s kulle
betala. men många paragrafer gäller
reglering av handeln. Enligt en paragraf skall ett handelsskepp, från vi lket land det vara må. som välbehållet anländer till en engelsk flod mynning, åtnj uta fred". Romney var
beläget vid just. en sådan flod mynning, och den skandinaviska Long
Cross-imitation, som har hittats där.
tycks lämna en arkeologisk bekräftelse på att viss handel verkligen
upprätthölls. även under l 000-talets
första svåra decennium".
(Översättning Brita Malmer)

Noter:
1

Förfanaren lackar Michael Hill. New Romney, Kcn1. som tors1 riktade hennes uppmärk>amh~t p~ myrHel och som hjälp1e 1ill an ortlna så an del kunde Ii Il föra.~ Brilish Mu;cum.
Uppgift om fyndpinisens exak1a läge är konfi dcnticlll rcgi<trcrad i musec1 (The NmimUII
Grill Map).

' Jfr Brita Malmer. 77•e Sigwna Coinage c. 9\15
1()05. Comm. NS -1 ( 1989). särskih '· 45-46
och Plalc 25.
A>rf~llarcn tack:u Tuukb Talvio. Nationalmuseet. llchingfors. f6r fo1ogmfier "'' myntet
och ror lill'i~nd an publicera dem här.
• Fiirfan:.rcn IXkar Bri1o Malmer tur dessa uppgiflcr. som !ir h!imtade ur hennes kommande
publikalion :~v :mglos:1.xiska imitalioncr. fun·

n:. i Sk:mdinavien (Comm. NS 9). Brita M:~l
mer lackas också hjärtligt fOr översänning
>;lml fllrleckning av kana och myntinskriOer.
' Se Mahner 19R9. s.38: åtta ~v nio bcvarndc
mym ur E.~kilstunafyndc~ 1833 (t.p.q. ca 1002).
ochcnlig1B. E. Bilde.hrand flenalet av dc ;kingrndc myn1cn i fyndet. saknar pro~m1ärkcn.
• Under ~rens lopp har förfom;~ren samJul upp·
giflcr um mynt-broscher och pscudo-mynl·
lun~cher funna i England. l samnrbclc med nrke<llngkolleger P.irdigsläller hon en corpus.
som kommer an publiceras i .~ericn Brilish
Museum Oatuiona/ Popers.
1
Denna bro.ch visades för förfunaren av Pc1er
S1o11. d~ vid Museum of London. Ban har publicera! broschen i uppsatsen 'The Coin>''. i
A.G. Vince (ed.). Aspects of Sa.<atl and Narmcm J.ot1dt111,11, London 1991. No. 130. Myntcl 1illhllr BMC typ l (1066-ca 1069). och är
prägla! i London av mynlmästaren Wulfgar.
1
Mymetör av Srcond Jn,·e/ Cross -typen( l 03640). präglat i Warwick av myntmäslarcn Seward (Sigewcard). hiniils okänd inom denna
I)'J>. Observera an Warn•ick ligger när:t fyndplm.sen. vilket slöder tanken p~ lok01l broschframslfillning.
' För handelns omf~ng. se fl51jandc 01rbc1en av
Peter Snwyer: ..Angto-Scandinavian trnde in
1hc Viking Age and after". i M.A.S. Bl ack·
bum (ed.). Anglo-Saxon monnary history.
Ldcesler 1986. s. 185-99: --coins ..00 Commercc··. i Sigtuna Paprrs, Comm. NS 6.

Stockholm 1990. s. 283·8: sam l den komman·
de pubhkationen ~v Pe1er Sawyers Ford-lörcläsningar i Oxfort11993.
11
M.M. Archibald ... MOl Slrtlmmen: Mymbc,·c·
gclsc fra Skandinavia t il dc Britiske oycr i v;.

11

kingliden (Ag:•inst the tide: coin-movemcnt
from Sc:tndinavia lo lhe Brilish blc> inlhc Viking Age)". i S. Y. Lenlahl (cd.). F~.ILJJ.rift t il Kul·
hjvm Sktw".NNF-NYIT.Oslo 19')1.~. 1 3-22.
D. Whilclock. English lli.fwrit'lll DtH'IIIIlrtlt<
t•. 500-10!?. 2.a uppl .. 1979. s. 437-9. s:irskill
~.438.

11

Sknndinaviskn depMynd vi>;~r an Sigliln:l<
LtmJ: Cro.f.<-imitationcr f:~nns kvar i fynden
under Knu1 den stores regering. 'lcorc1isk1
skulle alllså Old Romncy-myntcl h:rr kunnnl
komm;~ lill England i frcdslid. cflcr del an
Knul blev kung av England 10t6. men fn\n\'11·
ron av pro~m1ärken gör denna miljtighel
os.1nnolik.

förkortningar
CNS =Corpus Nummorum Sacculorunt IX-XI
qui in Suecia rcpctti sunl. Slockholm 1975 ff.
Comm. NS =Commcntmionc' dc nununi~ ;.•cculonnn IX-XI in Suecia rc~nis. Novu Series.
S1ockhohn 1987 ff.

=

SCI31 Syllogc ofCoins of the llri1ish lsic>.
London 195R ff.

O

Marlon Archibald år anstllld vid Brl·
tlsh Museum. London. Department of
Colns and Medals. Hon Ar en ttt de
frlmsta kännarna 1N den engelska
myntningen under perloden ca 750·
1150. men Aven senare. och har en
omfattande skriftlig produktion.

============~~==============

Generell licens till metallsökarentusiaster?
På S' crigö Mctalldetektorförening~
initiativ upp,-rtktades den 15 april i
år Riksdal!cns kulturutskolt. Föreningen ,·illc disk utcm c11 licensförfarandc för mctallsökaranvändare. som
skulle inncbiira alt metallsökaren får
an\'iinda~ i områden utan kända fornlämningar uwn :lit länsstyrcl en~ till~tånd krävs. r: ör att. en li2t fOreningen~ IOr~lag. få licens måst'C personen
'ara medlem i rureninl!en och dcs~
utom ha gcnomg:'tu någon form av
kortare uthildnin2. Licen:.en skulle
utfärda~ a,· antin!!cn läns::.tvreben
eller Rik~antik\-arleämbetet CRAÄ).
Mi!>~bruk skulle leda till uteslutning
ur Met:tlldctd.torllin:ningen och mrlu~t "' lic.:n~cn .

sakleta re eller arkeologer '!
Mctalldctcktorllircningen har klart
deklarerat all man har arkeologiska
150

och kulturhistoriska intressen. Föreningen vill hjälpa kullurmiljövården
att hiua okända fornlämningar och
tillföra forskningen nytt material.
Detta arkeologiska intresse delas troligen även av andra metallsökaranvända re. som inte iir medlemmar i denna
rörcning. Finns det då några problem
med dcna i och för sig vällovliga syfte och intresse för arkeologin? En av
kullurmiljövå rdens uppgifter är ju
också att stödja och främja insatser
från enskilda. Ja. tyvärr finns det risker för skadegörelse som är förknippade med själva användandet av metalldetcktorn. Problemen kan indelas
i någ ra huvudgrupper: ingrepp i fornArtikeln har utfOrliga re
publicerats i Kulwrmi/jöl't'ml
nr 2-3 • 93

lämning, spolierande av fyndkontext.
rapponering. samarbete och förståelse/rcspcl-..'1 för lagen.

När blir en okänd
fornl ämning känd?
Enligt kullurminneslagen (KML) be·
hövs inte något beslut r<ir <ttl en Hirnning ska vara en fornlämning. utan
detta följer av lagen. Så snan en Wmning påtr.!ffats som faller inom lagens
avgr.lnsning. och som enligt kullurmiljövårdens praxis r.iknas dit, är det
en fast fornlämning och skyddad av
lagen.
Det grundläggande problemet är
dock att kunna bedöma om det iir en
fornliimning som man hittat. Vissa
kriterier måste vara uppfyllda. För att
kunna utföra en sådan kvalificerad
bedömning krävs både arkeologisk

-
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Våren 1989 plundrades eu amal skaufyndplmser på Gotland. En av dessa mr Kau/wuls, Grötlingbo sn. År 1866 pliträffades här bia
J JOO vikingatida mynt (SHM 4591 etc). Av antalet gropar au döma hiuade skaupltmdmma ca 400 ftjremtil på denna plms. Hösten
/991 såldes vid olika tillfolien i London myll/ mm som kan kopplas till de11na plundring. De foremål somavbildas här inköptes m·
Ku11gl Mynrkabi11e11et i now?mber 1991 på auktion i Lo11don och nästanalla mym kommer wan n·ekan från Kaulu11ds (KMK 102031).
Övriga foremål kan dels amas kommajrå11 Kaulrmds, dels från andra plmulmde p/a/Ser på Gotland och Öla11d. Foto RIK.

l 1989 års Kulturminneslag infördes
förbud mot att medföra metallsökare
på fasta lomlämningar och ett generellt förbud att använda metallsökare
på Gotland, fr. o. m. 1/71990 även på
Öland. Dessa lagparagrafer infördes
med anledning av de plundringar av
vikingatida skatter framförallt på Gotland som skett de senaste åren.
Sveriges Metalldetektorförening inbjöd Riksdagens kulturutskott samt
företrädare för Riksantikvarieämbetet,
Statens Historiska Museum, Kungl.
Myntkabinettet och Stockholms universitet till en diskussion om att föreningsmedlemmar skulle kunna få en
generell licens och på så sätt gå förbi
denna lag.
RAÄ menar däremot att ett sådant
förfarande innebär att metalldetektorföreningens medlemmar skulle få
större befogenheter och mindre skyldigheter än de professionella arkeologerna och att syftet med lagen helt
skulle urholkas.
SNT 6 • 93

utbildning och mångårig erfarenhet
samt kunskap om aktuella antikvariska ställningstaganden. Överplöjda
gravar och boplatser tillhör sannolikt
de fornlämningar som är mest berörda
av metallsökande, men dessa går att
lokalisera på annat vis. Inte minst i
samband med arkeologiska utredningar görs regelmässigt inventeringar
och olika typer av analyser i syfte att
fastställa förekomst av dessa fornlämningstyper.

Metalldetektorer
och ingrepp i fornlämning
För okulär eftersökning av fornläm ningar krävs naturligtvis inte tillstånd
enligt KML, och i så motto är såväl
metallsökaranvändarnas som andras
bidrag välkomna. I KML stadgas däremot att om en tidigare oklind jornlämning påträffas och berörs av eu
ingrepp ska arbetet avbrytas och förhållandet anmälas till länssryrelsen.
Detta innebär att så snart metallsökaranvändaren ser indikationer på forn-

lämning, eller med metallsökarens
hjiilp fiir fram fornfynd från vad som
kan misstänkas vara en fornlämning,
ska arbetet avbrytas. Det tär inte råda
något tvivel om att metallsökaranvändaren inre har tillsrand till ingrepp i
vare sig den nypAträffade fornlämningen eller dess fornlämningsområde.
Varje fornlämning har ett individuellt
fornlämningsområde och sålunda är
exempelvis ploglagret över en boplats
fornlämningsområde . Om metallsökaranvändarna verkligen vill samarbeta med kulturmiljövården så måste
de först lära sig au identifiera tex boplatser och sedan kunna avstå från au
använda metalldetektorn på dem och
framförallt från att gräva upp föremål.

Vem får tillstånd att utf6ra
arkeologisk dokumentation?
Inför den lagändring som trädde i
kraft den l juli 1991 gjordes en noggrann utredning av frågan om generella undantag från användningsförForrs. på sid 166
151

Medaljer från
Konst- och industriutställningen 1866
Av Ulf Nordlind och Jan Wisehn

Industriutställningen 1866 i Kungsträdgården. sedd f rån Lejonbacke1r. Foto: Ost i, Stockholms stad.smuseum. Repmjäw: RIK-f

en långa raden av världsutställningar inleddes med utställningen i London 1851. Även
Sverige var represente rat i Crystal
Palace. men deltagandet va r blygsamt. Femton år senare var det dags
för S,·eriges första större utställning.
Det skulle bli en kombination av
konst- och industriutställning. Utställningen 1866 motiverades bl a med
att man önskade fira Stockholms 600årsjubileum (vid denna tid trodde man
på denna datering). Det främsta skälet
var naturligtvis au man med denna
stora varumässa ville visa upp ett modernt Skandinavien.
Mässhallen var en avancerad skapelse i ny teknik - trä och glas - av
A W Edclswärd, den arkitek:t som ritade ett stort antal av 1800-talets järnvägsstationer. Den låg i Kungsträdgården nära Jakobs ky rka.
Till invigningen den 15 juni 1866
var 2000 personer inbjudna. bl a hela
diplomatiska kåren. Franz Benvald
hade komponerat en festmarsch och
en hymn. Karl XV va r sjuk; därfOr
höll hans bror Oscar ett anförande.
va refter drottning Lovisa förklarade

D
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utställningen öppnad. Så togs spärrarna bort, fontäner började spruta och
maskiner slamra, drivna av en cent ral
axel via re mskivor. Till utställningen
var Norge, Danmark och Finland inbjudna. Säkert fanns skandinavismen
med i tankarna.
Sverige var angeläget att uppvisa
sin nya metallindustri. Från Stockholm kom Bo linders och Ludvigsberg
med gjutjärnsgods. Nya industricentra som Motala, Ankars rum, Huskvarna och Eskilstuna var på plats. H;ir
fanns även glas- och keramikinduStrin, malm från Loussavaara mm.
Till utställarna utdelades l 330 medaljer och diplom.
Samma dag som industriutställningen öppnades invigdes det nya Nationalmuseum.
lntr'.idet till utställningen var 50 öre,
vilket medförde att dc fattigare knappast hade råd att göra en besök!"

*

Till utställningen framställdes både
pris- och minnesmedaljer. En del av
dessa tillve rkades på plats inför besökarnas ögon. Här nedan beskrivs och
avbildas flertalet kända medaljer:

l. Belöningsmedalj i guld, silver och
brons, graverad av J. E. Ericsson.
frånsidan efter en modell av J. P. Molin. 58 mm i diameter, präglad vid
Kungl. Myntet 1866. Hild . II s. 461.
12.

Åtsida n visar konung Karl XV: s
bröstbild i profil, höger sida.
Omskrift: CARL XV SVERIGES
NORGES G.O.V. KONUNG. Kring
kanten en pärlring.
Frånsidan visar Minerva stående
på ett podium. med utsträckta händer
hållande lagerkransar. På vardera sidan om Minerva sitter fyra sköldförsedda kvinnor - till höger två kvinnor som symboliserar Sverige och
Norge (Svea och No re) och till vänster
två kvinnorsom symboliserar Finland
och Danmark (Aura och Dana). l bakgrunden finns sinnebilder av industrin
(bikupa. press. ångpanna. hjul och
ankare).
Stamparna till denna prismedalj utförde Johan Edvard Ericsson (18361871) i medaljgravören Ernest Pmllin
*Daglön i S1ockholm

-

var ca l: 50 rdr mll.
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l.

2.

3.
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J.lf. GUNDBEllG
'--fabrikoch Lager _;.
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BLECKSLAGERI·ARBETEN
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~

3a.
SNT 6 · 93

nr nita

-

153

Tassets ateljc i Paris. Åtsidans kungabild utförde han både i modell och i
stål , men för frånsidan var han tvungen att fålja en av hans lärare professor Johan Peter Molin (1814 -1873)
utfOrd modell (en avgjutning i brons
av denna modell finns förvarad hos
Konstakademien) .
2. Minnesmedalj i silver och brons,
gravemd av Lea Ahlborn (1826-1897),
39 mm i diameter, präglades av mekaniske fabrikören J. F. Klintin, att säljas
till besökande under utställningstiden. Hild. Il s. 461. 13.
Åtsidan visar konung Karl XV:s
bröstbild i profil, höger sida.
Omskrift : CARL XV SVERIGE$
NORGE$ G.O.V. KONUNG.
Frånsidan: På en konsol och inom
en krans av lager och palmblad finns
utbredda en grupp av konstens och industriens sinnebilder såsom målarpalett med penslar, byst på en kolonn,
städ, klubba. rykande lokomotiv och
bikupa.
Omskrifl : MINNE AF INDUSTRI
OCH KONST-UTSTÄLLNINGARNE I STOCKHOLM 1866.
Denna minnesmedalj framställdes
på initiativ av logg-. manometer-.
kompass- och urfabnkören J. f. Klinlin. Han önskade på utslällningsområdet priigla medaljer av myntsilver.
Han skickade sin ansökan till Kungl.
Maj :t. men eftersom redan två andra
personer. Wallin och Gundberg. fått
tillstånd till samma sak var man tveksam (se medalj nr 3). Till slut fick
Klintin beskedet att om han uppvisade
en modell med den tänkta inskriflen,
som godkänts av Kungl. Vitterhetsakademien. och lät prägla den i silver
vid Kungl. Myntet skulle Klintin ffi
tillstånd till utgivande av minncsmedalj. Allt deua gjorde Klimin och medaljen tillverkades och såldes sedan
på utställningsområdet.
3. Minnesmedalj i silver, brons och
tenn. graverad av Lca Ahl bom. 44
mm i diameter. präglades av bleckslagaren J. W. L. Gundberg och verkmästaren vid Kungl. Myntet O. F. Wallin.
Båda sidornas stampar omgjordes två
2ånuer. Hild . Il s. 514. 2 och 2a.
~ Å~sidan visar arvprinsen. henigen
av Östergötland. prins Oscars (sedermera Oskar Il), bröstbild i profil , höger sida. På en upphöjd kantram finns
texten: OSCAR SVERJGES O. NORGES ARFFU RSTE HERT. AF ÖSTERG. (dvs hertig av Östergötland).
154

4.

4a.

Frånsidan visar b).tggnaden till Industriutställningen. Overst i halvcirkel: INDUSTRI UTSTÄLLNI NGEN
l STOCKHOLM. Nederst texten:
SVERIGE NORGE l DANMARK
OCH FINLAND / l FREDLIG TÄFLAN l 1866. Denna medalj finns även
i en variant med något större bokstäver.

Medaljen såldes i små runda pappaskar (3a). Askens framsida visar Industriutställningens byggnad. därovan
en ängel som utsträcker en hand hållande en lagerkrans, nederst en komposition med Finlands. Sveriges,
Norges och Danmarks riksvapen.
Överst i halvcirkel: INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN l STOCKHOLM.

Folk/il· pil Strr1mparrerrenursriillningssommaN'n 1866mt>d denjlirigr am·tlmla Djw'fltlrds fttrj an r. h. Träs niu efrer teckning en· G. Jwret i Ny 11/us rremd 7idning.
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och därunder årtalet 1866. Vapensköldarna är färglagda i rött, blått och
guld. Byggnaden är färglagd i mörkblått liksom texten.
Askens baksida bär en text i svan:
J. W. GUNDBERG l FABRIK OCH
LAGER l AF ALLA SORTERS
l BLECKSLAGERI-ARBETEN l
STOCKHOLM. Nederst i liten stil
finns askens tillverkare omnämnd:
Lithografiska Aktie Bolaget i Norrköping.
Bakgrunden till denna medalj iir
följande. l samband med planerandet
av utställningen i Stockholm 1866
fick plåt- och bleckslagaren J. W.
Gundberg och verkmästaren vid
Myntverket O. F. Wallin kunglig tilllåtelse att låta prägla medaljer av vitmetall. Syftet var an sälja dessa medaljer - till lågt pris - till besökande
och deltagare i utställningen. De fick
tillstånd att i utställningslokalen uppställa en präglingsmaskin för att under
utställningstiden prägla medaljer inför besökarnas ögon. Präglingen kom
i~ång strax efter den officiella högtidhghetens avslutande. Medaljerna fick
en strykande avsättning bland den
mängd människor som trängdes omkring präglingsmaskinen. Försäljningspriset för tennmedaljer var 50
öre stycket. l tidningarna tillkännagavs i annonser att medaljen kunde
erhållas i ''Expositions-Byrån på Lilla Trädgårdsgatan 2 C." Vi vet inte
vem av GundbergiWallin som korn
på iden med medaljer, men man hade
troligen hämtat inspiration från dem
som såldes i samband med de första
världsutställningarna i London 1851
och 1862. Säkert är att Gundberg behövde hjälp av en person som kunde
prägla medaljer.
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Industriutställningen 1866 - interiär med gipsmodellen av Molins folllän. Fontänen mr
11/Sttll/ningens nt1111rliga cemmm. Johan Peter Molin hade gjort denna fontän på tre
månader. Motivet är Näcken och Ågirs däurar. En insamling saues igång för au bevara
IIUJnumemet och 1873 kwule det gjutas i brons och placeras på nuvarande ställe. l bakgrundenJul overi"C!ningen syns den stora danskautställningsdelen.
Foto: Johannes Jaeger, Kungliga Biblioteket.

-
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4. Minnesmedalj i britanniametall~
graverad av okänd konstnär, 36 mm i
diameter, präglad på beställning av en
svensk person i Birmingham, England. Hild. II s. 461-62, 14.
Åtsidan visar Industriutställningens
byggnad. I avskärningen två korslagda
ekkvistar. Text på fyra böjda rader:
INDUSTRI - UTSTÄLLNINGEN I
SlOCKHOLMI(SEDD FRÅN SYDVESTRA SIDAN) l ÖPPNAD DEN
15 JUNI l 1866.
Frånsidan visar Nationalmuseets
byggnad . I avskärningen två korslagda lagcrkvistar. Text på tre böjda rader: KONST- UTSTALLNINGEN I
SlOCKHOLM l ÖPPNAD DEN 15
JUNI l 1866.
Denna medalj är snarlik den som
tillverkades till världsutställningen i
London 1862 och blev en svår konkurrent till Gundbergs och Wallins.
Medaljen såldes i bleckkapslar (4a)
som var fOrsedda med Karl XV:s
namnchiffer och valspråk på ena sidan och på den andra en inskrift:
''Under H. K. H. Hertigens af Östergöthland ledning och genom fosterlandsvänners nitiska medverkan
åstadkoms den första stora konst- och
slöjd-utställning för nordens beslägtade länder i Stockholm 1866." Medaljen såldes i alla boklådor för 50 öre
stycket. Troligen fick den inte säljas
inom utställningsområdet eftersom
inget tillstånd inhämtats.
5. Minnesmedalj i guld, silver och
brons, graverad av J. E. Ericsson, 59
mm i diameter, präglad efter utställningens slut av Centralkommitten
som ett tecken av tacksamhet för prins
Oscars skickliga ledning av kommittens arbete. Hild. II s. 514 - 515,3.
A,tsidan visar arvprinsen, hertigen
av Ostergötland, prins Oscars bröstbild i profil , vänster sida. Omskrift:
OSCAR FREDRIK SVERIGES OCH
NORGES ARFFURSTE. Frånsidan
visar två kvinnor med en sköld emellan sig. Skölden bär de svenska tre
kronorna och kvinnorna symboliserar
Industrien och Konsten. I bakgrunden
föremål etc som representerar dessa
grenar. Överst i hal vcirkel: TILL EN
UPPLYST OCH NITISK LEDARE.
* Britanniametall är det gemensamma
namnet på vi ta tennantimonlegcringar.
vilka oftast också innehåller koppar och
ibland även zink . bly. nickel eller vismut.
l England fanns ~tom fabriker som tillverkade husger.'tdssaker m. m . i denna metall.
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Nederst i exenmen: AF K. CENTRALKOMMrTEN l FÖR ALLM.
INDUSTRI l O. KONST UTSTÄLN.
l I STOCKH. 1866.
Denna medalj överlämnades i guld
till prins Oscar vid en middag i kungliga slottet för centralkommittens ledamöter:" Medaljen överlämnades efter ett "anförande af öfverstekammarjunkaren m. m. frih. Knut Bonde, som
i ett tal tOlkade de djupa förbindelser,
i hvilka den nordiska konsten och industrien kände sig stå hos H.K. H. för
det outtröttliga nit och den varma välvilja, han egnat åt expositionen och
dess föremål, hvilket tal af H.K.H .
besvarades", allt enligt e n s tockholmstidning.
-

6. Medaljliknande tecken av brons
från utställningen 1866, av okänd
konstnär och tillverkare, 65 mm i diameter, överst upphängningsanordning
med ring, ensidig.
Åtsidan visar en sköld, liknande de
sköldar som framställdes under 1600talet och början av 1700-talet med de
svenska tre kronorna. Omskrift på ett
textband: INDUSTRI. UTSTALLNINGEN. Texten målad i svart. Tecknet framställt i ett stycke utom skölden
och nedre delen av text bandet. som är
fastnitade.

Detta tecken bars runt halsen i ett
blå-gult band av vattrat siden. Möjligen användes tecknet av funktionärer
vid utställningen.
De polletter som användes under
utställningstiden har tidigare beskrivits i Svensk Numismatisk Tidskrift

(1990).
Foto: Där ej annat angivits Bengt
A. Lundberg, RIK- f.
Litteratur:
Cornell. E.• De stora urställningamas
arkirekwrhisroria. Stockholm 1952.
Hildcbrand , B. E., Sveriges och svenska
kommgahusets minnespenningar. Vol. Il,
Stockho1m 1875.
Lindberg , E .. Johan Edvard Ericsson.
Sku~tör och medaljgravö r 1836 -187 1.
NNA 1942. s. 173 - 203.
O lsen. B.. Lea Ah/bom. En.m:n.sk medaljkonsmär tmder 1800-ralet. Lund 1962.
Wedbergs klippsamling for år 1866. Antikvarisk- topografiska arkivet. Stockholm.
Wisehn, l. , Polletter från Industriutställningen 1866. Sl·ensk Numismatisk Tidskrift
1990 nr 8, s. 176.
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D en skicklige
affärsmannen
nyper guld
ur kopparmym.
Japan

*Numera i H. M. Konungens sa mling.
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Om vikingars väg till europeisk gemenskap
Av Elsa Lindberger
en storJ vikingutställningen
som under 1992- 93 visades i
Paris, Berlin och Köpenhamn.
växlade namn under fardens gång
mellan olika länder och språkområden. I Frankrike - Grand Palais i Paris - hette den kort och gott ·'Les Vikings''; i Tyskland - Ahes Museum i
fd Östberlin - "Wikinger IJUroger
Nomwnnen ': och i Danmark - det
nyrenoverade Nationalmuseet i Köpenhamn - "Viking og H1•idekrist ".
Katalogen var tryckt i fyra versioner.
varav en i blandat skandinavisk
språkdräkt. För engelskspråkig publik presenter.1des utställningen under
namnet ·'From Vikings to Cmsaders.' ·
Varianterna, allitteremde eller ej.
hade va r och en i sin stad ett klart PRvärde. Dc stod för väsentliga delar av
budskapet i utställningen, vars innehåll var konstant och rörde sig inom
ramen fördess förklarande undertitel:
Norden och Europa 800-1200.
Nordisk Ministcn·.id hade tagit initiativet till utställningen, som kr'.ivt
flera års förberedande arbete och under tiden uppnått status som Europarådsutställning nr 22, vilket innebar
mycken officiell pompa med kungligheter, presidenter och annan överhet
vid invigningsceremonierna- i Pliris
förrättad av Dronning Margrethe; i
sällskap med President Mitterand ombord på vikingaskepp på Seine; i Berlin av Dronning Sonja och i Köpenhamn åter av Dronning Margrethe.
Ledningen har legat i Danmark; docent Else Roesdahl har tillsammans
med en nordisk-internationell kommille fungerat som idegivare, projektledare och programskrivare, katalogredaktör, samordnare och mycket
mera. Ambitionsnivå och krav på kvalitet var redan från början höga, och i
jämförelse med många tidigare vikingutställningar gav denna ocrhört
mycket mer av innehåll i tiden och i
rummet.
Föremål till 617 katalognummer
hade lämnats av 85 l ångiva~ från 15
länder: från Kiev och Moskva i öster
till Canada i viistcr; från Nordnorge,
Island och Grönland till Frankrike i
söder. Det breda. internationella
greppet om ämnet drog en enastående
stor publik: sammanlagt 750000 per-
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l. VIatJimir l 978-1015. Srebrenik, Kin:
2.97 g. Inskrifter på ryskn. Åtsida: VUDIMIR OCII DElTA iR HANS (SILVER).
Frt!nsida: JESUS (KRISTUS)
SIIM-KMK 16077 (Kar. 307)

soncr kom för att se och lära om dc
nordiska folken och vikingarnas
viirid : vardagsredskap och prakt föremål, bildstenar med hedniska motiv
och runstenar med drakar och kristna
kors, dyrbunt handskrifter, skepp, vapen, asagudar och madonnor, dopfuntar, altare och krucifix , ja till och med
en hel stavkyrkaportal hade monterats
upp. Och naturligtvis guld- och silverskatter, inte minstmyllf. vågar. vikter
och präglingsredskap - allt med avgörande betydelse för våra handelskontakter.
Att bcr'.itta om de fem nordiska ländcrna och deras förbindelser med
Europa under tiden 800- 1200 betyder att röra sig över vida få lt i ett dynamiskt historiskt skeende av tagande
och givande. Det handlar om alla ytt-

2. /ftotlebym825. 0.85g. Birka.Jimv526.
f )'llfltlr 1877. 1)7J Malmer 1966. KG 4, 7itpparlbrlt A2. (Km. J53 a)

ringar av samhälle och kultur: handel
och skeppsbygge, krigståg. kolonisation, åkerbruk och stadsbyggandc. arkitektur, ha ntverk och konst i alla former. språk. lagar, saga- och skaldediktning. mission och korståg.
Religion och tro genomsyrar allt;
den gradvisa övergången till kristendom blir törutsänningen tör vår integrering i ett Europa. där den Romersk-katolska kyrkan och klosterordnarna ännu står som dc främsta
kulturbärarna. Danmark. Norge.
Sverige och Island tar forn1 som nationalstater, de tre törstnämnda med en
kungamakt tillräckligt stark för att
pr'.igla mynt i konungens och Guds
namn, med texter på latin och ett kristet bildspråk. Förebilderna är anglosaxiska, liksom de första myntmästare. förutan vilka vår början skulle blivit alltför svår.
Att ett fungerande ekonomiskt system är nödvändigt för utbyte länder
emellan är vi idag plågsamt medvetna
om. För knappt tusen år sedan inleddes för de nordiska länderna en process. som möjligen hade fastare konturer än dagens (2 augusti 1993!) fly tande valutor. Om vikingatidens
ekonomiska historia berättade utstiillningen på flera olika sätt: skattfynd
med mynt, bit- och smycksilvcr vittnar om import av både mynt och andra, icke monetärn betalningsmedeltill
Nord- och Östeuropa från Orientens
och Västerlandets myntpr'.iglande stater. Som exempel kan nämnas dc berömda guldskatterna från Hon i Norge
och Vårby i Sverige; silverskatterna
från Ralswiek på Rugen, Kostivere i
Estland, Sejre i Danmark: från Ryssland den stora Gnezdovoskatten, d[ir
många skandinaviska inslag blandas
med smycken av slavisk och orientalisk karaktär. Till den ryska Kievmontern kunde KMK bidra med ett
sällsynt silvermynt (fig. l) från det
gotländska skattfyndet i Sigsarve.
Hcjde socken : en srebrenik pr'.iglad
fOr Vladimir l, trolieen kort efter år
988. då den ryske storfursten lät omvända sig och sitt folk till kristendomen (Kat. nr 307).
Historiska museet och Kungl.
Myntkabinettet tillsammans hade lå-

-
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J. Olof Skötkommg 994- 1022. Sigt1111a.

1.83 g. Efterbiltl11i11g l/1' lEthe/red 1/:s
"Cm.r" t}p. präglad ca 991-997. ,M)711·
mä.ware Sne/ling. Inskrifter: Atsida:
+OLAF RX AON ZTUNE (0/ofkwrf: i Siguma) Fråmida : ZNELLING ME PROF
(S11elling gjorde mig). Malmer /989,
J. 72.1. Fynd från Gotland, V/itr sockl'll.
Stora Hnltan'l'. SHM-KMK 19654. (Km.
423 c).

4 a) 0/ofSkOtkommg. Sigtwro. 1.93 g. Eftabildllillg av lEthefred Il: s l)per "umg
Cross/Small Cross " (hybrid). Fl!n·irrade
inskrifter. Malmer 1989, 251.574.2.

4 b) Efterprägling m · lEthe/red 1/, l)p
· 'Lmrg Cross·: 1.64 g. Präglingsort osäker. troligen dansk. Jnskriftu de/l is fonirrade men med Chester och mwumllstnre
Ell!l\11l' som forebild. (Knt. 424 a och b)

•

5. A111111d Jakob, ca 1022- 1050. Sigtrma.
1.33 g. Mymmäsrare 77wrmoth "Sirort
Cross/Small Cross·· hybrid prtiglad i
Kmtts namn ca 1030. lnskriftu: åtsida:
+CNUT REX SJV (Knut ll·eamas kung).
Frclnsida: .._THORMaTH IN SIHT (77wrmorh i Sigmna). SHM-KMK 29856 (Kar.
.J26) .J- 5 w an känd f:mdtm: riiihör
KMK:s syst. sam/.
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nat ut den s k Fölhagenskatten (ka!.
nr 143) från Björke socken, Gotland
(CNS 1.2.7), nedlagd kon efter 99 1.
Dessvärrrc ski ngrades en stor del av
mynten på ett tidigt stadium, så som
ofta skedde på 1800-talet. För att tillmötesgå utställningsledningens önskemål och ge ett riktigt intryck av
myntinnehållet lades till dc tjugo
exemplar av skattens ursprungliga islamiska och tyska mynt en rekonstruktion av det övriga materialet med
hjälp av mynt dels från andra skattfynd , dels utan känd proveniens.
Betriiffandc problem och frågcstiillningar kring myntfynd saknades belysande exempel för en mer omfattande
analys. l stället var utställningens numismatiska delar koncentrerade på
enskilda platsers och rikens myntning
och deras roll i, resp. relation till
Skandinavicn under den aktuella perioden.
Två seeanas av frisisk "Wodanmonstcr" typ. påträffade i Ribe. inleder raden av nordiska mynt. Hcdcby
representeras av 4 mynt , varav det
första frå n KMK:s samling (fig. 2).
typ " tuppar/båt" från en Birkagrav;
övriga tre var varianter av CAROLUS-efterpräglingar.
Anglo-sk:tndinaviska oc h irisk
nordiska mynt visades. liksom den
myntstam p av järn och det blyavslag
som 1980 kom fram vid den stora utgrävningen av Cappergate i York.
Exempel på de flesta typer som
pr'.iglaL~ fOr !Ethelred Il och Knut den
Store fanns där - och tillsammans
med dem dc skandinaviska efterpriiglingar som gjordes för Sven Tveskiigg.
Olav Tryggvason, Olof Skötkonung
och Anund Jakob. Från KMK :s samling fig. 3. 4a. b. 5. (Kat. nr 423, 424.
426 i avsnittet "1'1onter: England og
Skandinavien".) Aven de båda fOrstnämnda kungarnas här exponerade
mynt (kat. 423 a, b) kommer från
svenska fynd: a, Sven Tveskiigg från
Gotland. Folc socken. Öster Ryftes
(CNS 1.4.17: 1927) men tillhörigt
Danmarks Nationalmuseum. Den
Kongl. Mont-og Medaillesamling; b.
Olav Tryggvason från det stora Igelösafyndet 1924 i Skåne. Lunds Universitets Historiska Museum.
Ett senare avsnitt i katalogen, betecknat "Det vcrdslige liv - Monter:
Danmark. Norge, Sverige. nr 539555'' visade exempel på alla de skandinaviska kungarnas mynt. Danmarks
rika och varierade myntning fyllde
upp en hel monter: vid sidan av den

6. 0/ofSkiJtkommg, Sigumam 995.2.22 g.
IEthelretls "CrrLr" 1)7>. Inskrifter: dtsida:
+VLVAF REX ZVENO (Olof s1·eamas
k11ng). Frånsida : +IN NOMINE DN! MC
(l G11tls namn \'(fr/den~ skapare. Malmer
1989. /5.5 1.3.

••

7. Ammd Jakob, Sig1111111 ca 1025. /.40 g.
Knws ''Poimn l /le/met · ' t)p, 111_171/mlllfllrt'
77romwth. /nskriftu: Åtsida: +ANVND
REX S/ (Ammd k11ng i Sigwna). Frånsida:
+THORMOTII ON SIH711 (77wrmoth i
Siguma). 1Agrrq1i.ft IW0.7. M_17lll'n luu.
11r 6-7. 1111111 kl/llll f>7rdort; ri/1/riJr KMK:s
syst. sam/. (K(I(. 552 a och b).

fick Norges och Sveriges kungar
samsas om gemensamt utrymme.
Från KMK kom penningar för Olof
Skötkonung. Anund Jakob och Knut
Eriksson (lig. 6. 7. 8 a, b) samt det
gotländska mynt som i det väldiga
skattfyndet från Burgc, Lummclunda
socken, siittcr punkt för vikingatiden
och inleder niista period (lig. 9). l
monterns mitt kunde dessutom beskådas det myntstampsavtryck i bly som
hösten 1990 påtr'.iffades vid utgr'.ivning av k\':tnerct Urmakaren i Sigtuna
och nu lånats ut därifrån. Dess avtryck hänfOr sig till fEthelreds typ
"Long Cross'', som Olof Skötkonung
lät imitera i Sigtuna, och man anser
det bevisat. au fyndplatsen kan identifieras som "Kung Olofs Mynthus"
(fig. 10).
Alla individuellt utställda mynt
finns avbildade i den stora och rikt illustrerade katalogen (431 s.). som i en
och samma volym innehåller två dc·
tar: i den första - med vackra f.'irgbil der - har forskare och expener från
hela Norden, samt från England,
Fmnkrike. Tyskland. och Ryssland
skrivit vetenskapliga artiklar om skilda områden och aspekter som berör
utställningens material och ämnen .
Där linner vi kapitlet "Nordiska
SNT l>· 93

8. Kmu Eriksson 1167- 1196. 71-tl penningar.
a) Bmkteat. Sigtww. 0.25 g. Kungens
Jmtm'(inda midjebild med spim oclr flum.
b) Bmkleat. UkJöse. 0.12 g. Inskrift:
KANJ1711S REX S (Knw Sl't•riges kung).
Krom f ronni/m htmtd med Sl'dnl.
Lagerql'ist 1970. I:A:2a. XI:A: la. 8 a-b
lilan ktind /)7!dOrt: rii/Mr KMK:.r syst.
sam/. (Kat. 554 a och b).

•

9. Gotland. Penning ca 1140 (Visby?). 0.47
g. Atsida: Fön·irmd inskrift. l/ju/kors.

Frånsida: Kyrkgm•el.
Lagcrq1•ist 1970. XX:A: l. Fynd frtln Gotland. Lummeltmda socken , Burge. SIIMKMK 28830. (Kat. 555)

*
F6r samtliga foton står Gabriel /iildebmnd, RIK. Fön'issafeli kaliiiagens biltfredigering (552 b: upp-oclr nedl'dllllfrdnsitla; 555: omkastade åt- oclrfrdnsidor) .m ir
någon for oss okänd person.

*
Olof Jonssons
danska medalj
SNT 11 1993:2 1 - Den långa pressläggningstiden eller, snarare, manuskriptkön
kan stundom medfOra. att en fr:lga redan
hunnit bc~varas - i annat forum - innan
den framställts. Således behandlatic den
kunnige danske medaljhistorikern och juristen Lars Stevnsborg omfO rmiildu medalj
i Ort/enshistorisk Tidsskrift. Vol. 4. Nr. 2
(8). Vinter 1992. s. 39-40 (obs. att nr l
med s. 1-24 i denna volym altlrig utkommi t; löpnr 7 = Vol. 3:3. och 9 = Vo l.
5:1!).
Den ~k:\nske bonden Olof Jon~~on tilldclades således genom kungl. resolution
till finanskollegiet den 27 jan. 1813 Medaljen for a:dcl Daad "uden oskcn (dv,,
ögla, mr band) og ba:retillatlcbe" tllr att
SNT 6 · 93

10. M)111.fllmrpsm ·tf')'Ck. bly, Signma. Ca IO<XJ-1005. F6r 0/ofSktJtkmumgs efterpriigling
t)p ''Lbng Cros.r ··(jfr omnfig. 3-4). f}·11tl i Sigtwra. kmrterer Urmakaren, 1990. lm•. Sigtwra musur 225. (Kat. 553)

a1· A;thrlrrds mynt.

som en sista stor arbetsuppgift. i tiden
sträckande sig ålla månader över min
officiella pensionering efter 21 år i
0
Kungl. Myntkabincllets tjänst.

mym" fårfattat av Lars O. Lagerqvist
(ss 220- 221). Den andra delen. den
egentliga knwloge11 . med svartvita bilder. ger en kort text får vart och ett av
de 617 utstiillningsnumren. För
KMK:s räkning svarar Kenneth Jonsson ror texterna, utom beträffande
Fölhagenskattcn, där Ingmar Jansson
och undertecknad signerat presentationen.
Själv har jag ansvarat fördokumentation och administrativa fårberedelsertill KMK:s utlån av 232 my nt san11
alla praktiska moment av utställningsarbetet, ut fört i repriser ror de tre visningsperioderna i Paris-Berlin-Köpenhamn. Ansv-.tret utökades snabbt
till att gälla även de norska mynten i
vår svensk-norska monter. samt
myntsta mpsavtrycket från Sigtuna.
Samarbetet i vårt stom internationella arbetslag var hela tiden fint och
stimulemndc. För mig personligen
var det en glädje all ha detta uppdmg

Referenser
CNS = Corpus Nummorum Sacculorum
IX-XI. Catalogue of coins found in Swe·
den. 1975 ff.
Kat. (Katalog för) Viking og Hvidekrist Norden og Europ:l 800- 1200. Den 22 Eu·
mparådswstilling. Uddevalla 1992.
Lagerqvist 1970. L. O. Lltgerq,·ist. Svenska
mynt under vi kingatid och medeltid sanll
gotländska mynt. Stockholm 1970.
Malmer 1966. B. Malmer. Nordiska mynt
lO re år l000. Lund 1966.
Malmer 1989. B. Malmer. The Sigtuna
Coinage c. 995- 1005. Commentat ioncs dc
Nummis S:rculorum IX-XI in Suecia rcpertis. N S 4. Stockholm 1989.
Malmer 1991. R ,\!/a/mer. J. Ros och S.
Tesch. Kung Olofs Mynthus i kvarteret Ur·
maka ren , Sigtuna. Sigtuna museers skrift·
serie 3. Stockholm 1991.

ha riiddat den dan,kc jägarsoldaten Johan
Jiirgc n Jönks i det slesvigske j:rgcrkorps
(jfr La rs Stc~ nsborg. Danmarks Riges Metltr/jer og lltrtlerstrgn 1670-1990. Kobcnhavn 1992. s. 37 1). Denna sih•ermedalj är
all tsedan 1812 47 mm. således en storlek
mellan v:\r 14 :c och 13:e. medan hans
svcnsl:n "ersiittningsmedalj" Sui mcmores .. var av 12 :e storleken (43 mm). vägande 2.5 lod (33 g.).
l en "Allcrunderdaanigst Indbcrctning"
till konung Frederik VI meddelade finanskollegiet tlcn 10 nov. 18 13. att gchcimestatsministcrn Rosenkrantz genom den
danska postkommissionen i Helsingborg
till st!illt lundshövdi ngen (sedan 1815 friherre) af Klinteberg i Malmö medaljen
med :rnmodan att överlämna denna till
Jonsson. men att denna efter den svenske
konungens befallning återsänts till Dan-

mark: de diplomatiska rurbindclscma h:lde under tiden avbrutits.
Konun2en beslöt den 30 s:unma månad ,
a tt dels nlcdaljen skulle bero hos kollegiet
fOr att användas vid ett annat tillfälle. dch
händelsen finge offentliggöras. vilket dock
på grund av krigsutvecklingen aldrig sked·
dc. Skipper Morten Jansen tilldelade~
samma medalj i febr. 1814. varener nämnda exemplar översändes till Den kg l. Mnru
med anmodan att utnyttja silvret och ingravera det nya namnet i randen. Den utlevererades emellertid fOrst i oktober 18 17
i ompräglat skick med den nya litsida n
utan titeln "Norges Konge".
l samma recension b()r det sista :irtalct i
titeln på Stevnsborg~ Oelonningsmedaillemonografi r'.ittaS till 1920 och förkortnin·
gen "l & a" läsas "! & n" dvs. !ngenio
L. P-n
et ~rti.

159

Polletter från Uddevalla Brännvins Aktie Bolag
l Kungl. Mynt kabinettets samlingar
fin ns sex polletter från Uddevalla som
inte tidigare har beskrivits i litteraturen. Polletterna är av miissing och har
värden som 5. 10, 25, 50, l och 2. Alla
visar samma motiv och åt- och frånsidorna har samma uL~eende.
Pollenerna är rikt dekorerade. Runt
hela kanten löper en pärlring. Överst
fi nns namnet UDDEVALLA i halvcirkel. Under namnet löper eu växtliknande ornament. Direkt därunder
tre höga granar på en bit griistorv. en
anspelning på Uddevallas nuvamnde
stadsvapen med rvå granar och en fura (om detta stadsvapen har råu delade meni ngar om huruvida vapnet ska
vara fOrscH med tre granar eller två
granar och en fura. Dock tycks det
fårra alternativet ha den Hi ngsta traditionen). Unde r dessa följer det åsana
värdet i tydliga, kraftfulla siffror på
ömse sidor omgivna av kompassrosor. Underst bokstäverna U.B.A.B. På
de större polletterna med värden som
l och 2 omges dessutom siffrorna av
en mängd praktfulla slingerornament.
Polleuerna ger överh uvudtaget intryck av ett påkostat och väl utfört
arbete vilket inte alls är så vanligt för
foretagspollctter. Dessutom är storleken ovanlig. från 22 mm till 41 mm
diameter.
Problemen kring dessa polleucr har
varit många. Dc finns inte näm nda i
lilleraturen och inte heller kände man
vid Bohusläns museum till något om
dem vid förfrågan. Lösningen kom av
en tillfällighet vid ett personligt besök
på museet. Det visade sig då au likadana polletter fanns i museets samlingar under inv nr UM-SP 22. Dessutom hade en kvinna i Uddevalla fOr
några år sedan hi ttat en dylik pollett
i sin trädgård.
Polletterna är gjorda ror Uddevalla
Brännvi ns Aktie Bolag. Dc anvä ndes
under åren 1890- 1910 och, enligt anteckningar på inventariekonet på Bohusläns museum, köptes dc "i kassan
och Himnades vid utminu tcringsdisken".
Bränneriet låg vid torget. Åren 1875
till 1924 hade bolaget sin försiiljning i
det s. k. Hasselbackshuset vid torget,
dä refter flyttade det till Kilbäcksgatan.
Br'.innvinsf6rsäljningsbolagct i Uddevalla startade sin verksamhet 1866.
möjligen efter det s. k. Göteborgssys160

Fem a1· SI'JC kllmill pol/eller frrltl Utldel'alla BrTimll'itts Aktie Bolag.
Foto lkngt A. Lundberg. R/Kf

temet. vars grund id~ bl. a. var att fä
bon enskilda vi nstint ressen. Genom
att ge bolaget ensamr'citt att överta alla
krogriittighctcr, och dänned spritförsälj ningsrättighcter, i stade n skulle
vi nstintresset försv inna och staden
skulle kunna fä in pengar till "något
fOr den arbetande klassen nyttigt och
välgömode ändamål''. Försöket slog
väl ut och staden hade r.\d att bygga
bad, bibliotek, värmestugor m. m.
Tidigare hade briinnvin sålts hos
varje viiisorterad handla re 1nen detta
förhållande ändrades nu med det nya
bolagets tillkomst. De handlare som i
fonsiittningen ville siilja sprit måste
betala 200 kronor årligen till det nystartade bolaget. Försäljningsställena
måste ligga vid en öppen gata eller ett
torg.
Detaljhandeln sku lle delas i utminutering, d. v. s. avhämtning av större
kvantiteter och icke fOrenad med rorsäljning av andra v-.tror. och utskiinkning, d. v. s. fOr fOrtäring på platsen
och med tillgång till lagad mat.
År 1895 lagstadgades att efter bola-

gets 5-proccntiga uuagav vinsten från
försälj ningen resten skulle fö rdelas
mellan stad, landsting och statsverk.
Det ligger nära till hands att anta att
sifferbeteckningarna moL'lVarar kronor och ören. Enligt anteckningen om
polletternas användande som betalning vid utminuteringsdisken vill man
doc k anta att polletter motsvarande
det antal liter som man önskade hämta vid utminutcringsdisken. Enligt
Briinnvinslagstiftningen var minsta
kvantiteten l liter. Vid utskänkning
fick hur liten kva ntitet som helst säljas.
Vad som fårbryliar är då att polletterna med dc Higrc valörerna, l och 2.
är störst. Della skulle tala rö r att man
använde mått som t.ex. fat , vilket utgjorde ca 157 liter. Men vem hade
behov av att köpn 300 liter brännvin
pil en gång'l Troligare är det då att
polletterna utgjorde bevis på pantade
flaskor och man fick ut ersättning
motsvarande polleuernas värde i kronor och ören vid utminuteringsdisken. Detta motsäger visserligen texSNT 6 · 93

När
myntpräglingsmaskiner
stals från myntverket
l en notis i Nya Dagligt Allehanda den
22 oktOber 1929 ber'Jttas en märkl ig
historia från Tyskland. Staden Niirnbergs spårvägsdirektion hade nämligen beslutat att inte längre mottaga
de gamla 50-pfennig-mynten i betalning. Denna åtgärd berodde på att staden tiJlfogats stora förluster. uppgående till omkring 10.000 mark. Det
hade visat sig att 80% av alla 50pfennig mynt som spårvägen fått var
fcirfalskade. Framställningen av dessa mynt hade underlättats genom att
myntpr'Jglingsmaskiner stulits från ett
av de tyska myntverken. Spårvägsdirektionens åtgärd framkallade stor
/IV
fOrhittring bland allmänheten.

Rättelser
I fciregående nummer av SNT (5.93)
har några fel insmugit sig:
s. 126. l mittspalten och i högra
spalten saknas en resp. två grekiska
bokstäver. Dessa inskrifter skall läsas
MAKEAQE och AArOM.
s. 130. Två av hänvisningarna i
Ulanskas uppsats har blivit fel. l
vänstra spalten, rad 7 ovanifrån. skall
hänvisas inte till tig. 5 och 6, utan till
fig. l och 2. l högra spalten, rad 6
ovanifrån, står tig. l och 2, men det
Red.
skall varajig. 5 och 6.

ORDENsUTDELNING
H. M. Konungen har tJinämnt tre för v-.lra
liisarc viiikända tyska medborgare till korn·
mendörcr av Kungl. Nordstjärneorden. De
har alla i fynio års tid hängivet arbetat med
publiceringen av de viki ngatida svenska
my ntskatterna (d.v.s. från ca 800 · 1125):
åtta volymer av dessa kataloger har redan
utgivits underderas medverkan. ner är un·
der planering. Dessutom har dc publicerat
en ston anml viktiga vetenskapliga verk.
som bygger på tyska mynt ur de svenska
fynden. De har årligen arbetat i Stockholm
vid Kungl. Myntkabinettet.

Kungl. Myntkabinellet och professuren
i numismatik och penninghistoria vid
Stockholms universitet.
Professor Berghaus, som avlagt sitt årliga besök tidigare under sommaren, kommer an dekoreras genom vår ambassad i
Bonn.

De bellJnade är l'dra Sl'erigt'l'iinner:

Dr. phil. Vera Hatz (food Jammer). Ham·
burg och hennes make Professor Dr. habil.
Gert Hatz. nyligen pensionerad från sin
befatt ning vid Muscum mr Hamburg ische
Geschichte och professor i num ismatik
vid universiteten i Kiel och Hambu rg. och
Professor Dr. phil. Peter Bcrghaus. Muns·
ter. f.d. muscidirektör och chef för La n·
desmuscum där.
Maka rna Hatz tilldel ades si na kommendörstecken den 9 september vid en ceremon i i ri ksantikvarieämbetets sessionssal
(Storgatan 41 i Stockholm). Den som förriituu.lc utdelningen var f.

rik~u tllikvarien

Margareta Biörnstad.
I hyllningen deltog många vänner bland
nuvarande oc h tidigare personal vid

Lars O. Lagerq1·isr hjälper här Gert Harz
all fästa Nordsrjämeorden kring halsen.
Foto: Harnid Nilsson.

ten på museets inventeringskort, men
förefaller mem troligt.
Liknande polletter finns bl. a. från
Kristinehamn for brännvinsutminutering, i Norrköping vid Norra spritf6rsäljningen och i Enköping vid Enköpings spritvarubolag. Dessa svarar
dock samtliga mot kvantiteter som liter och hel- resp. halvbutelj .
Em Wiselm
Källor:
Olsson. Hugo, Uddevalla förr - en bild·
bok. Skrifier utgivna a1• Bolwsltlns mu·
sewn och Bohusläns Hembygdsförbrmd.

nr 9. Uddevalla 1983.
Stiernstedt. Wilhelm. Tillägg till beskrifning öfver svenska polletter, Numismatiska
Meddela1tden n.r IV, Stockholm 1877.
Fonsättning av tillägget ...• Numbma·
tiska Meddelanden nr XII. Stockholm
1890.
Artikel Brännvinslagstiftning och Minut·
handel, Nordisk Fami/jebok.
SNT6·9J

Frtln Iiiiister ses Henrik Klackenberg. Kennerit Jonsson. ~m Harz. Gert Har~. Ulla Hb·
remwrk, Margareta Bic1mswd, Lars O. LiJgerq1'isr. Brita Malmer. Foto: Harald Nilsson.
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ÖVer 150 säljare, varav ca 50

med frimärken, brev och vykort,

fyller hela huset (5 000 m 1 ) med
spännande varor under två dagar Il
Göteborg 9-1 O oktober

FRDDRO'ITENS HUS
(Vid Slottsskogsvallen & Frölundaborg)
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Tel. 031-26 70 90, Fax 031-26 16 37

Medaljen
"För Tapperhet i Fält"
till Livgrenadjärregementet 1808-09
Kriget mot Ryssland åren 1808-09
hör till Sveriges mest olyckliga krig.
Finland övergick till rysk överhöghet.
kungen avsattes och ett allmänt missmod spred sig. Hur det sedan gick vet
vi. Minnet av dett:t krig har dock levt
vidare i ber'.iuelserna om olika strider
och hjältebragderna som Runeberg infört i vår litleraturskatt.
Krigets hjältar skulle belönas. På
våren 1810 tilldelades varje division
ett fyrtiotal medaljer "För Tapperhet i
Fält". Vad innebar en sådan belöning?
Vilka hjältedåd fick en soldat utföra
får att få en tapperhetsmedalj? Svar
kan man få genom studier av ett enskilt regemente. t.ex. Livgrenadjärregementet. Efter kriget med Ryssland
1788-90 sammanslogs Östergötlands
båda regementen till ett, vilket fick
namnet "Lifgrenadierregementet".
Östgöta fotfolk ingick såsom r~_ge
mentets Rothd/Isdivision medan Ostgöta rytteriregemente benämndes
Rusthållsdil'isionen. Det nya regementets forste chef blev överste Nils
Fredrik Jernfelz. som år 1797 efterträddes av Fabian \Vrede. År 1816
uppdelades regementet och benämndes diirefter Rothållsdivisionen :
Kungl Första Lifgrenadierregemelll
och Rusthållsdivisionen: Kungl. And-

m Lif grenadierregemelllet.
Vilka som blivit belönade får tapperhet och mod framgår ur bataljonschefernas rörslagslistor:
M. Modig

Motionsfloden (9)
Jfr SNT nr 3/1993:88. - Till 1992/93 års riksmöte viicktes under den
allmänna motionstiden i januari månad fåljande motioner:
K801, Charlotte Cederschiöld (m), ÅterinfOrande av det svenska
ordensväsendet.
K803. Hugo Hegeland (m), Ordensväsendets :\terinrörande.
K808, Pehr U)fgreen (m), Det offentliga belöningsviisendet.
K810, Henrik S. Järrel m. fl. (m), Ordensviisendet.
~land övriga motioner må uppmärksammas: K209, Martin Nilsson (s).
Oversyn av successionsordningen; K320. Harriet Colliander och Simon
Lilicdahl (nyd), Riksmötets öppnande; K609. Bertil Persson (m). Stä·
der; Kr319, Birger Hagård (m), En officiell namnliingd. SNT återkommer efter vederbörlig utskottsbehandling.
L. p. 11
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J. Fyr

W.:sterhcrg

Il. rothd/Isbataljonen
Anfört 5. plutonen; vid
alla tillfållen upprnuntr:at
manskapet , och utmärkt
sig med köld och rådighet.
Blcf vid retraiten Cummenderad att rifva bron
vid Säfvarå. hvilket han
gjorde med köld och rådighet. oaktadt fiendens
artilleri- och jägare Id.
Uitriiddc under häftigaste
eld från fienden med att
rifva bron. samt dess·
utom under finsim som
pommerska kriget visat
sL'\ndaktighet, tapperhet
och känsla for sine plikter.. uppfyllande.

-

SNT 6 · 93

72 Roioff

113 Lind

Korpr.
Petlersson

l. msrslulllsbata/jonen
Fick order all gå från
kompaniet all rekognoscera fiendens styrka.
hvilket han fullgjorde
med klokhet och rnod och
liimnadc vid :\terkomstcn
fullständig rapport.
Skjutit 4 ryssar. som bcfii let SCII .
Har sedan han blifvit
blesser:td i benet fortfarit
med all skjuta. men måst
efter nera blessy rer länt·
na officern.
fl. rusrlulllsbawljonen

Framförde med tilltag·
senhet och framgång en
Oygcl af jägarkcdjan mot
fienden.
Anders Linder Blcf blcs~erad . men det
oaktad t gjorde sill bemö·
dande all kv;arblifva i
kedjan. ehuru blessy ren
hind rade honom all
skjuta.
Visat under affaircn mod
Ode
och har uppmuntrat si na
kamrater.
Anders
Li ndberg

Medaljen "För Tapperher i Ftilr" med borror hål for ring och band. Fow: 11711.

Källa: Wiggo Key. Lifgrenadierregementet under krigsåren 1808-09. Up·
ftm Wise/111
sala 1909.

MYNT <> SEDLAR <> MEDALJER
JETONGER <> POLLETTER <> SPELPENNINGAR
PRIMITIVA BETALNINGSMEDEL
NUMISMATISK UTIERATUR & KUR IOSA

STOCKHOLM S
AUKTIONSV ERK

Specialauktion frimärken
och mynt 22 oktober 1993

KÖPER ~ SÄLJER
VARDERAR
AUKTIONERAR
AUKTIONSINLÄMNING ÅRET RUNT
KVALITETSAUKT IONER TRE GÅNGER PER ÅR

Visning 20-21 oktober 1993

Auktionen omfattar bl a:
Antika guld- och silvermynt,
penning Olof Skötkonung,
riddare av Svärdsor·de ns stora kors.
andra klass med korslagda Svärd ,
aktiebrev Nyköpings Bruk.
AB Stockholms Auktionsverk
Jakobsgatan 10. Box 16256 . 103 25 Stockholm
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NÄSTA MYNTAUKTION • 27 NOVEMBER
KATALOG 60:· Postgiro 48 92 03 ·O

När det gälle r mynt ...
ANTIKÖREN MYNTHANDE L
stureplatsen l , 411 39 Göteborg
Telefon & Fax 031-18 39 60
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Återupplivad S:t Stanislaus
- ordensnytt från Polen (2)

Föreningens årsmöte
den 8 maj 1993

Sc SNT nr 111993: 16- "Som ett led i de
forna öststaternas striivan att markera sin
nyvunna självständighet inåt och utåt pågår
en översyn av heraldiska och andra symboler - flaggor, riksvapen, ordensväsende fOr au ge dem en nationell prägel. l flera
fall har man återtagit symboler som fanns
fOre fOrsta världskriget eller ännu tidigare.
l samband med dessa reformer Rirsvinner
de revolutionära symbolerna."' 1l
Tidigare har presenter,us ordensnytt från
Tjeckoslovakien. till vilken forna stat anledning finnes au återkomma. Z) T den
polska "3 :c republiken" - nr 2 var mellankrigstidens "Polonia restituta" och
"folkrepubl iken" räknas ej - finnas sedan
1991 endast två officiella ordnar - vid sidan av en ganska stor flora av meda ljer och
krigsordnar. Polonia Resrirwa forlänas fOr framstående insatser till gagn for stat
och samhälle - endast till polska medborgare eller exilpolacker, som icke avsagt sig
sitt polska medborgarskap, samt i mycket
sällsynta fall även utländska medborgare
och är numera fOrsedd med den vita örnen
krönt, dvs liknande den tidigare exil versionen. Den 1974 i folkrepubliken tillkomna
nya orden fOr utländska medborgare heter
sedan 1991 Polska Republikens Förtjänstorden (Order Zaslugi Rzeczypospolitej
Polskiej) J). Dettas storkors hade överlämnats till dronning Eli7.abeth vid statsbesöket i London och Windsor 1991.
Hösten 1992 firades Virtuti Mililariordens 200-årsjubileum med e n mställning
på armemuseet i Warszawa. Vita Örnsorden skulle återupprättas i november.
Samtidigt återfå Polonia Restituta och Virtuti Militari sin gamla form. Alla kommunistiska ordnar avskaffas samtidigt. 41 Lag
nr 450 av 16/10 1992 publicerades 8 dec.
Frågan om inrättande av nya ordnar eller
återinrättande av gamla hardiskuterats i regeringskretsar. Jl Däremot synes ännu ej
den tydligen kontroversielle exilpresidenten Sokolnickis 51 återupplivande av S:t
Stanislaus ha bekräftas. Frågan var aktuell
redan 1921 men fOII då på de närmast inflatoriska forläningarna av denna orden under
det ryska herravä ldet; i stället tillkom Polonia Restituta. 6J
Inom Sovjetunionen och dc stater som
tillhörde Warszawapakten utvecklades sedan 1920 ett rikt ordensväsende. De flesta
av dessa stater ersatte härvid sina äldre ordensdekorationer med nya fOrsedda med
k_ommunistiska emblem (Sovjetunionen,
Osttyskland, Bulgarien. Rumänien. Ungern och Jugoslavien). l bl a Polen och
Tjeckoslovakien infOrde man ordnar av
mer västerländsk typ (Polonia Restituta
resp Vita Lejonets orden). Alltsedan Sovjetunionens sönde rfall, Tysklands återfore ning och Warszawapaktens upplös ning
ha r flertalet av dessa staters ordensdekorationer forlorat sin innebörd och därmed

Årsmötet hölls den 8 maj i Föreningens nya fräscha lokaler på Banerga·
tan i Stockholm. Det hade s lutit upp
ett tjugotal medlemmar, varav flera
som för första gången b l a kunde beundra det gedigna biblioteke t som är
uppställt i lokalen (närmare om loka·
len finns att läsa i en separat anikel
på sid 138 i föregående nr).
Efter sedvanliga årsmölesfårhandlingar var det dags för utdelning av
belöningar. Nils-Uno Fornaoder kallades till Föreningens hedersledamot.
O rdföranden sade följande:
''Du har på allra bästa sätt arbetat
för och representerat Svenska Numismatiska Föreningen i många viktiga
sammanhang. Jag vill bara här nämna
några. Du har varit en synnerligen aktiv styrelseledamot med uppdrag som
sekreterare, kassaförvaltare, bibliote·
karie, revisor mm. Ditt stora engagemang och dina djupa kunskaper i ekonomiska frågor har gagnat Föreningen i ston mått. Såsom Föreningens
representant i Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik har Du lagt ner
hela Din själ som dess sekreterare, bokförare, kassaforvallare under
många år. Du har i Stiftelsen tydligt
visat Ditt stora engagemang för den
numismatiska fors kningen och ofta
kommit med e leganta lösningar får att
stödja den. Dina omsorger om stiftelsen har givit ett fantastiskt gott ekonomiskt resultat. Det blir en stort tomrum att fylla efter Dig när Du på egen
begäran lämnat Stiftelsen.
Inom det numismatiska fackområdet ä r det medaljer, medaljkonsten
och numismatisk litteratur som legat
Nils-Uno varmast om hjärtat. I Föreningens bibliotek ingår nu e n bety·
dande del av Nil s -Unos fina medaljlittemtur. T vår tidning Svensk Numis matisk Tidskrift har Nils-Uno med·
verkat med många artiklar och recens io ne r av hög klass. Allt som NilsUno arbetat med har präglats av utomordentlig kvalitet.
Enligt SNF:s statuter kan Föreningen till hedersle damot kalla perso n
som gjort sig synnerligen fårtjänt om
den numismatiska forskningen i Sverige eller på utomordentligt sätt gagnat Föreningen.
Du, Nils-U no, uppfyller med råge
de t just sagda och det är mig e n glädje
att härmed få kalla dig till Föreningens Hedersledamot."
-
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upphört att utdelas. Utvecklingen går med
olika hastighet och utan samordning. 11
Baltikum söker rekonstruera sina ordnar,
trots arkivfOrluster eller, snarare, medvetna arkivrensningar från de forna röda herrarnas sida. Därtill återkommes senare.
Däremot planerar fn Schleswig-Holstein
ej någon "Landcsorden". 7)
Leif Påhlsson
Il Kungl. Maj:ts Orden (vice ordenskanslern Löwcnhiclm) 27/5 1992 till UD, protokollet (ink. dnr 148/004).
2l
SNT nr 9-1011990:223-5 och
711991: 186; se även Sam/amyn nr
1011991:7-11.
3) Sveriges ambassad (Karl-V. Wöh lcr/Jan
H. Amberg) 1992-07-09 Nr 124 C 61 till
UD (ink. dnr C 61 Ep). -Jfr Dziennik usta\1' Rzeczypospolilej Polskiej (lagridningen) nr 90 av 8 dec. 1992 med lagar ("ustawy") nr 450-1 och presidentförordningar
("roz.porzad1.enia'') nr 452 - 4. Tom C.
Bergroth , Åbo, meddelande å vykort från
Warszay.-a 24.10.92 till fcirf.
5) Edward Borowski, ''Genealogie niekt6rych polskich rodzin utytu!Owanych", 3.
serien, Mmerialy do biogrojii genealogiii
heraldyki polskiej, tom V, Buenos Aires Paryz 1971, s. 247; jfr Mayfair (London),
Vol. 8, No. Il , (nov. 1973, s. 64- Om exilregeringen. se Wieslaw Patek, "Polacker i
exil ..." GHT2918 1973, s. 8 och Sygmunt
Szkopiak, 71re Daily Telegmph (London),
17/8 1989 ("Letter to the editor").
6) Meddelande av slotl~bibliotekarien docent Adam Heymowski per telefon l/U
1991, refererat av fOrf. i "European orders
- Part 1", TI1e Hem/dry Gazelle (London),
New series XLIV, June 1992, s. 8. - Även
en Förtjänst- eller Civilorden disk·utcrades
1918119 (Puchalski & Wojciechowski , a.a.,
s. 79).
7l Der Ministerpräsident des Landes
Schleswig-Holstein - Staatskanzlei (Dr.
Birger Hendriks) 23. Juni 1992 (betcckn.
StK 102 a 142.301).

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPER • SÄWER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDAWER
Spec. sedlar
Beralar bra for sedlar fore 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
Tel 08 - 11 08 07
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Börje Rådström erhöll Föreningens
förtjänstmedalj. l samband härmed
yttrade ordfåranden följande:
. "Du representerar den typ av människor som ideella tOreningar inte kan
existera forutan. Din aldrig sinande
kraft och villighet att ställa upp rör
Föreningen är beundransvärd. Din
förmåga har visat sig inom vitt skilda
områden. Du har varit auktionskomrnissarie, du är nu arkivarie och bibliotekarie, du har just avsiUiat genomgången och dokumentationen av
papperspolletterna i den Svenssonska
samlingen.
Under de senaste åren har Föreningen lagt ner mycken tid och krart_på
att lösa lokalfrågan. Vi lämnade Ostermalmsgatan 81 i juni 1990 och flyttade in i ternporära lokaler på Sandhamnsgatan 50 får att till slut äntligen
k."'mna få vår egen lokal hösten 1992
här på Banergatan. Under detta skede
har Börje varit en drivande krart vid
alla krävande omflyttningar. Han har
fårberen. organiserat och genomfån
allt detta jobb med hjälp av styrelsen
och andra. En i allt beundransvärd insats som ni här runtomkring er kan se
resultatet av. För Börje är ingenting
omöjligt utan allt går att lösa och därför är det så roligt att arbeta med honom, det tycker vi alla som fatt den
förmånen. Vi hoppas på många kommande år med Din kraft i styrelsen.
För Dina oerhön uppskattade insatser inom Föreningen vill vi idag
till Dig Börje. överräcka Föreningens
Fönjänstmedalj ."
Till Erik Sundberg utdelades en
guldnål. Ordfåranden sade härvid följande:

Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgiv sam/arområde)

''Under många år har Du i det tysta
lagt ner ett storanat arbete får Föreningen på det praktiska planet.
Du har villigt stönat och hjälpt till
vid allehanda tillfållen. Speciellt har
Du bidragit med stora arbetsinsatser
i samband med att få vår nya lokal i
denna fina ordning som vi nu har.
1 aturligtvis hoppas vi på Din fina
medverkan även i framtiden.
Med stor glädje och uppskattning
vill vi till Dig överlämna Föreningens
guldnål får förtjänst.''
Guldnål rör 40-årigt medlemskap
tilldelades Fritz Johansson och Harald Petersson. som dock inte var närvarande vid årsmötet.
Efter årsmötesförhandlingarna på
Banergatan följde ett besök på Vasamuseet med utställningsintendenten
Katarina Schoerner som guide och
efterf<iljande middag på restaurang
Hasselbacken.
Göran lfflhlq1·ist

Erik

/G~
~

Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regetingsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 06·11 so 81

Klostergatan 5, 222 22 LUND
Tel 046 - 14 43 69

IJ6rje Rådström (t. 1:) jar fiJrrjärutmedaljen.
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SELINS MYNTHANDEL AB

LUNDS MYNTHA~DE L

Smulberg

Nils- Uno Fornander. hedusledamot.

(t. 1:) pryds mt'd guldnålen.
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Generell licens.
fons. frdn sid 151
budet. Frågan om undantag for yrkesverksamhet avvisades med moti·
veringen att det inte rimmade med
riksdagens uttalande om effektiva åtgärder mot skattletning. Militära och
civila myn~.igheter undantogs dock.
liksom RAA , med fOrbehållet för de
förstnämnda att det inte gällde eftersökning av fornfynd . Länsstyrelsernas möjlighet att övervaka att fornlämningar skyddas och bevaras. är
beroende av att de har full insyn i hur
olika arkeologiska åtgärder utfOrs inom länet.
I dagsläget är praxis att tillstånd
till undersökning eller användning av
metallsökare inte ges till någon arkeolog som privatperson. Tillstånden
ställs alltid till respektive institution
och fOr ett visst objekt med en viss
metod. En generell licens skulle sålunda innebära att metallsökaranvändarna fick större befogenheter än någonsin de professionella arkeologerna.

Metodik, dokumenta tion och
vetenskapliga frågeställningar
Det finns uppcnbam skillnader i synen på arkeologisk verksamhet mellan metallsökaranvändaren och arkeologen av facket, skillnader som inte
nödvändigtvis är avhängiga seriosilet
eller intresse utan metodik. Vid åtskilliga tillfiillen har det funnits skäl att
använda metallsökare inom arkeologin, inte minst inom de sk skattfyndsprojekten på Gotland och Öland. där
ett ston antal äldre fyndlokaler efterundersök'ls i förebyggande syfte. Också inom ramen för utredningar och
undersökningar har metalldetektoravsökningar gjorts, men vanligtvis som
en överviigd och vald metod fOr att
tackla ett visst problem. Ett projekt
som ska vara meningsfullt fOr arkeologisk forskning eller kulturmiljövård
måste ha sin utgångspunkt i relevanta
frågeställningar. inte i användandet av
metalldetektorer.
När det gäller redovisning av en
metalldetektoravsökning måste man
tillämpa samma principer som vid
··vanlig"" arkeologi, alltså att doku·
mentationeo ska möjliggöra ett identifierande och. om man så skulle vilja,
ett återgivande av en uppsättning valda omständigheter.
Det finns en uppenbar risk att bristen på arkeologisk utbildning och trii166

ning kan resultera i att metallsökaramatören inte inser att han/hon påtr'Jffat fast fornlämning, utan fOrväxlar ett otillåtet upptagande av anefakter med lösfyndsletande. Metallsökaranvändarnas syfte kan utifrån antikvarisk synvinkel knappast heller generellt uppfattas som eftersökning av
lösfynd. Man vill göra systematiska
sökningar i områden där det är sannolikt att fynd kan påträffas. Majoriteten av dessa fynd torde då härröra
från olika typer av fasta fornlämningar. men som saknar tydliga anläggningar ovan jord.

ser en mindre del av föremå len och
ibland t o m enstaka föremål ur ett
samlat fynd.
En jämförelse mellan metallsökaranvändarna och sportdykarna kan
kanske ändå ge anledning att se positivt på framtiden. Spondykningen
sågs tidigare som ett hot mot vraken
men uppfattas idag snarctst som en resurs. Informations- och utbildningsinsatser har ökat insik'len om vmkens
värde och man kan nu peka på flera givande samarbetsprojekt mellan
sportdykare och kulturmiljövården.

Samarbete

Inom k1thurmiljövården finns en stor
enighet om att de skärpta bestämmelserna för användning av metalldetektorer varit positiva och definitivt nödv'.indiga. Plundringarna av fornlämningar har blivit betydligt fiirrc även
om de inte har upphön. De utländska
metallsökaranvändarna är dock en po·
tentiell fara eftersom kulturmiljövården inte har möjlighet att informera
om svensk kulturminneslagstiftning
även i utlandet. Aniklar publicemde
av en person, verksam inom Metalldetektorföreningen, i den engelska
tidskriften Treasure Htmting inbjuder
engelska intressefränder till kontakter. Författaren har dock underlåtit
att upplysa om den svenska lagstift·
ningens generella förbud mot användande av metallsökare.
Det handlar också om att allmiinheten ska vara alen och medveten om
att metallsökare inte fä r användas utan
tillstånd. På Gotland visade sig markägarnas vaksamhet vara ovärderlig i
~!lmband med gripande av plundrare.
Aven om de svenska metallsökaranvändarna är seriösa och har ett gott
uppsåt är en mildring av lagen definitivt fel signal och kan inte leda till
annat än en successiv återkomst av
plundringarna.
Dc senaste årens erfarenheter av
länsstyrelsernas tillståndsgivning till
metallsökning visar au användandet
av metallsökare såväl yrkesmässigt
som i hobbysammanhang kan tillgodoses. Avslagen är relati vt fä och
de antib.'Vllriska motiven bakom dem
mycket starka. An metallsökaranvändarna upplever handläggningstiden
som lång är naturligtvis beklagligt
men är inte något bra skäl fOr att ändra e n fungernade lagstiftning.
Birgitta Johansen, Kenneth Jonsson.
Henrik KlackPnh~n-g.
Monica Rasch, Bjöm 11!re11ills

Kulturmiljövården har i många decennier samarbetat med kunniga amatörer och hernbygdsintresserade. De har
letat efter hällristningar, järnframstiillningsplatser. stenåldersboplatser
mm. För metallsökaranvändarna fö·
refaller dock föremålen i sig och inte
deras kontext vara det centrala. Detta
iir begripligt på ett mer allmänt plan
men inte förenligt med dagens arkeologi. Man f rågar s ig om inte någon vill
leta efte r t ex svårlokaliserade lämningar efter järnframställningsplatser.
diir metalldetektorn kunde vara ett
bra redskap.
Metalldetektorföreningen betonar
också att mun vill sarnarbeta med kulturrniljövt\rden. Samtidigt vill man ha
l iccns så att man fritt kan utöva sin
hobby och på egen hand avgöra var
metallsökningarna är lämpliga att utföra. l diskussionerna har de mildare
bestämmelserna i andra europeiska
länder, och då framförallt England.
framhållits som ett föredöme av föreningen. Där har man dock en helt
annan. och inte lika stark, kulturminncslagstiftning. Som exempel på skilda v'.irderingar kan nämnas att i Sverige inlöses i princip alla föremål som
påtrliffas. medan man i England inlö-

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge. Danmark och Finland
genom oss.
Åven utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.
Listor skickas gratis.

NORRTÄWE MYNT AB
Box 4. 76121 Norrtälje
Tel. 0176 · 16826, Fax 0176-t6856
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Vi köper
SVENSKA & UTLÄNDSKA MYNT
TYSKLAND - Guld 10 mark

SVERIGE - Guldmynt
Dukat Karl XIV Johan, ej 1843
- 1843
Dukat Oskar l
Dukat Karl XV
Carolin

01
01
OJ
OJ
OJ

4.500:3.700:3.200:3.000:1.500:-

10 kronor 1877
5 kronor 1881
5 kronor 1882
5 kronor 1883
5 kr 1886
5 kr 1894
5 kr 1899
20 kronor 1925

01
01
01
01
01
01
01
01

2.500:650:1.000:1.000:700:550:450:4.500:-

Skiljemynt
5 kronor 1972 utan strömmar
l+
10 kronor 1992, 90 grader stampst. 0110

300:600:-

Minnesmynt
0110
120:2 kronor 1897
2 kronor 1907
0110
100:80:5 kronor 1935
0110
Endast allraktila exemplar utan eller med helt föll patina

l+
l+
l+
l+
l+
l+
l+

750:650:550:550:650: 650:650:-

20 Usd Liberty
3.700:3.150:20 Usd St Gaud
3.500:3.250:10 Usd Liberty
2.400:1.650:10 Usd Indian
3.600:2.300:5 Usd Libcrty
1.800:1.050:5 Usd Indian
3.600:1.600:3 Usd Princess
Priser på förfrågan
1.500:2 1/2 Usd Libcrty
2.400:1.200:2 112 Usd Indian
1.800:l Usd typ l
3.500:1.600:Priser på förfrågan
l Usd typ II
1.600:l Usd typ III
3.400:Priserna gäller 1•id guldnotering 90.000:-

3.000:3.050:1.500:2.150:800:1.100:-

Baden
Bayern
Hamburg
Preussen Wilhelm l & Il
Prcusscn Friedrich Wilhelm
Sachsen
Wumcmberg

USA - Guldmynt
Valör

01 /0

01

J+

1.000:925:850:850:-

PRJSERNA GÄLLER TILL LAGERTÄCKNING
KONTAKTA OSS PÅ TELEFON:

08-66123 80

WALLINS
INGEMAR WALLIN MYNTHANDEL

AB

G rev Turegatan 15, Må- F re lO -13, 15 - 17. Box 7317,
103 90 Stockholm. Tel: 08-66123 80, Fax 08-66135 80
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RECENSIONER
Sylloge Nurmnorum G raccorum. Vol.
IX. The British Museum. Part 1: The
Black Sea. M J Price. red: British Museum Press. London 1993. ISBN O
7141 9872 3. Inb; ca 70s. 59 pi. Distribueras av Spink & Son Ltd.. London.
GBP 35:00 + 5:00 pono.
Den i British Mu.1·eum Cataloglll'
(BMC) mellan 1875 oc h 1927 publicerade samlingen av grekiska mynt i British Museum har undan för undan utökats genom nyförvärv. För vissa geograllska områden har tillskotten nu blivit så talrika. att respektive volym av
BMC inte längre ~r representativ. Ett av
dessa områden är svanahavskusten med
sin krans av grekiska kolonier. som tidigare behandlats i BMC 11mtce ( 1877)
och BMC Pontus ( 1889). Den första dclen av volym IX i den brittiska SNG serien är avsedd att delvis ersätta dessa
ve rk: delvis, men långtifrån full stiindigt, på grund av en annorlunda geogra!lsk indelning. Lysimachosmynten samt
de nesta autonoma och kejserliga präglingarna kommer att publiceras i andra
sammanhang. Att föra samman mynten
från svanahavsomr3det i en volym verkar vara ett klokt val. Det linns m&nga
inrressanta kopplingar dem emellan,
men naturligtvis också mycket som
skiljer dem åt, icke minst pli grund av dc
stora avstånden mellan dessa öar av kul tur i en barbarisk värld.
För de mynt, som redan puhlicerms i
BMC, angesBMCskat nr. En snahb genomgång visar, att nytillskotten vida
överträffar det gamla beståndet. Som
det kanske mest extrema exemplet kan
anföras den första serien didrnchmcr
från Sinope med kvinnohuvudlörn på
delfln (kat nr 1374-1440). vars huvudpart torde ha myntat~ under första hiilften av 300-talet f Kr. Med undan tag av
två (BMC 6. 7) har samtliga tillföns
samlingen efter 1889. Anledningen :ir
de två stora mymskattcma (ICCH 1237
och I 238). som kommit i dagen kring år
1920 och av vilka British Musetmr haft
fönnånen all förvärva mänga exemplar.
Inom parentes kan nämnas att just den na serie är mycket sparsamt företrädd i
äldre samlingar. t.ex MCCJean (Fitzwilliam Museum. O ex). Webcr Collection.
( l ex). Pozzi (0 ex).
Det faktum, att endast få mynt frnn
denna period varit kända tidigare, torde
ha fOrdröjt en mera ingående studie av
denna intressanta och vackra serie (detta trots att E S G Robinson raskt publicerade nyförvärven in Num. Chron.). Bl
a ägnar C M Kraay i sill översiktsverk
om arkaiska och klassiska grekiska
mynt endast någon rad och två avbildningar litmynten från Sinopc.
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Under en period på trehundratalet
uppvisar myntbilden hos flera serier av
dc poruiska resp bityniska städerna
Amisus. kat nr l 053 ff. Krornna. kat nr
1322 ff. och 1-leraklcia Ponlika. kat nr
1588 ff resp 1595 ff. slående likheter.
Här avses ett kvinnohu vud med huvudhonact av speciell typ, en stefane. Eftersom en stefane är l-leras kännetecken.
identifieras i föreliggande verk kvinnohuvudet med gudinnan. Denna typ av
stcfane f{)rekommer emellertid ej hos
gudabilderna frnn Herakultens främsta
cent m. Olympia. Argos. Milet och Kre1:1. Stcf;meen har hiir formen av en palmett- och lotusprydd murkrona med tinnar. Då andra autorer beskrivit dessa
mynt, har dc oftast valt all icke namnge
blirarinnan eller sl\ har de identifierat
henne som den staden och dess öde personi lierande Tychc. Författaren är emellertid icke helt konsekvent. När den
murkrönta stefmteen i ett senare skede i
Amisus förlorar sin blomsterprakt (kal
nr l 099 fl) identilleras bärarinnan fortfarande med Hera, medan den hos
mycket snarlika och ungefär samtida
myntserier fr<'m Sinope (kal nr 1504 ff
resp 151 Off) blir till ell anonymt kvinnohu vu d blirande en tornprydd krona.
Myntfoten för dessa sliiders priigling
varierade både frän stad till stad och
över tiden. När ~alörer anges i katalogen borde dessa ro! laterats till den för re~pektive prägling kUnda eller antagna
myntfoten. Som ett exempel kan den
n1imnd<J andr<J serien (kat nr 1595 ff;
Hem/l-Icrakles i lejonskrud) från Heraklen <Jnföras. De tv11 stora mynten med
en vikt av 11.70 och I l A:l g betecknas
som tctradrachmer. medan den näst
största va lören med en vikt av omkring
3.75 g bcteckml~ som drachma. Viktfiirh1\llandet Hr 3: l i stället för 4: l. De
stora rn ynten torde således kunna betecknas som eginctiska staterer (di·
drachmcr) och de mindre som telroboler (jfr t ex McCiean 7466).
P3 samma sätt kan man ifrågasälla
den tidsm11ssiga och myntfotsrnässiga
bestämningen av de tidigaste mynten
från Kaleiledon (rnanshuvud med eller
utan skägg. ofta idemillerat som stadens
grundare Kalcha:Jhju l med fyra ekrar).
Dc inordnas i perioden från ca 387/6340 f Kr och anges vara präglade enligt
rodisk standard. l samma tidsperiod inordnas också den rorsta gruppen av den
förhällandevis vanliga serien tjur på
komax/punkterad inkus/kvadrat. som
har sin exakta motsvarighet i Bysans på
andra sidan Bosporcn. med undantag
för att axet ersatts av en delfin: de korresponderande SC!riema är utan tvekan
h1\da prtigladr.: enligt rcxiisk standard.
Att baed<J plats åt den ovannämnda ti-

digaste serien från Kaleiledon i tidsperioden 387-340 innebär en senare start för
Kalehedans andra serie (tjur/inkus kvadrat) och en tidsmässig forskjutning i
fOrhållande t iIl den parallella serien frän
Bysans, vilket i sig är en orimlighet. Stilistiska drag hos Kalehasserien talar för
övrigt för art den börjat präglas redan på
400-talet. Myntfoten fOr Kalehasserien
torde vara eginetisk och de som drachmer redovisade mynten således eginetiska tetroboler. För övrigt kan man
konstatera att Kalehas-diobolerna (d v s
ej hemidrachmer) kat nr 86 och 87 är
stampidentiska, en infom1ation som
man förväntat sig llnna i beskrivningen.
De ovan gjorda anmärkningarna minskar givetvis på intet sätt bokens värde
som referenslitteratur. l övrigt är den
välgjord, befriande fri från tryckfel oc h,
vad som är viktiga~t. försedd med fotograller av god kvalitet. En översiktskarta med alla mymoner medtagna är en
välkommen innovation i SNG-sarnrnanhang.
Publikationen ger mersmak. En i
recensentens tycke ange lägen uppgift
borde vara att, oavsett nytillskottens
antal, på nyn publicera materialet från
BMC, vol l och 2, för vilket fotografiska
avbildningar saknas.
Gerhard Mikse/te

Peter Bcrghaus : Zur Gesc hichte der
Deutschen Nu rnismatischen Gesellschaf'l - Verband der Deutschen Mu nzvereine 1951-1991. Tryckt i: Politisehe
ldeen auf Miinzen. Numisrnatische Gcsellschaft Speyer, Speyer 1991, s. 9-30, iii.
Här ges. efter en kon inledning om de numismatiska sammanslutningarnas frc~m
v'Jxtunder 1800- och 1900-talen. en mycket nyuig översikt av vad som hänt alltsedan det förödande världskriget - och
härom kan torfattaren likt Fänrik Stål berätta mer än någon annan. "ty jag var
med". Man IM följa allt som hänt sedan
Walter Hä,·ernick kallade samman 1ill
Ers/e Numismatisclre ArbeiiSiagung i maj

1947 i Hamburg fram till återföreningen
1989-91. A\' särskild betydelse har nalUr·
lig1vis det gemensamrna medlemsbladet
för de tyska fåreningarna varit (Numismatisclres Nachrichtenblall}. vars upplaga
från blygsamma 800 ökar till tlcra tusen.
"Nurn ismatikenagungcn" ordnas varje år.
Som alla andra sammanslutningar har
DNG också haft sina bekymmer och inre
stridigheter, som förf. redogö r för. En
nyttig föneckning över raden av ordförande och "Geschäftsfiihrer" (närmast mot·
svarande kassaförvaltare. men med vidstr'jcktare uppgifter) ingår.
Ut
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MEDALdNY TT
Drottning Silvia 50 år
utger en meualj m~tl anled ning av H M Drouningem. 50 -~r~uag. Den
är modellerad av Anni Sundin och pr.igla'
i guld. >i her och brons (se annon~cn med
faktauppgifter) . Be~krivningcn blir ~om
följer:
Årsida: !fran'k lilja) DROTTN ING SIL·
VIA (fran~k lilja) med5ols läng' iinc kunten. Oro nnånge n avbildad en face iftird
gal:lkliinning (axe lbild). ifcird uiadcm. tir·
hängen. hal~ba nd och bro,ch (dc ' · k.
Le uch tcnbergska safirerna) ~am t bär på
''iinstcr a.~cl en diamanugraff med 'in rna·
kes ponr.iu: till höger o~ ponrjuct drouninl!kro nan. till ,-änster 23 DEC / 19-U 1 99~1. Nedtill på porlrälich av,kiirning
konsmärssignaturen.
Firlnsida: DROTTNINGHOLM$ SLOTT
med sols liings öv re kamcn. Sloll~t (kungafamiljen~ bostad) sen frtm lVI iil arsida n
(Kiirsön) i en sommarlandskap.
Myntv~rkct

H M Dr"<mningen fOddes den 23 december
i Heidelberg som doucr till direkttir \Val·
ther Sommcrlmh (Diisscldorf) och Alice.
fOdd dc Toledo (Brasi lien). Eflcr e n gan·
s ka liingc hem lighållcn bekantskap mrlovade sig ho n och H M Konungen v:\r..:n
1976 i Stockholm och gi flc sig den 19 juni
1976 i Stockholms Storkyrka: det ~1<\ tl i 
ga bröllopet var mycket uppmiirh:unmal.
Det kungliga paret har fön tre barn: kron·
prinsessan Victoria. hcniginna av Vihtcrgötland (fOdd 14 juli 1977): prin, Carl
Ph ilip. hcnig av Vännland (lood 13 maj
1979): prin~e~san Madel ei ne. hertigi nna
av Hälsingland och Gästriklund Cfood 10
juni 1982).
Åts idan> franska lilja i om,kriftcn iir
hämtad från dronningens pcr,on liga vapen.
Den p~ medaljens fr:ill\ida åtcrgi"na
drouninckronan tillverkade' fOr Lo''"J
Ul rika, krönin~t i Stockholm 1751 (cflcr en
törslag a' Jean~ Eric Rehn) :t\' guJd,mcdcn
Andreas Almgre n - den har den något
äldre fran~ka dronningkronan ~0111 liJrc-

FRAN LÄSEKRETSEN
Mystiske m0nter
l anledning af Martin H0umarks
JO-öring
ser man monter. som p~ lhr~kc llig
vis er bcarbejdct. Man ser nuuu er. ~tun
mellcrn to blypladcr er udh:unrct. ~t! >turrcl scn bliver enorm. Man \C r munter med
to fo~idcr frcm:.tillet af 2 munter. wm er
afdrcjct og ~ammcnloddcl. Mnn 'er dc ':i
kaldtc skmrmrmter. 'om og'å er lavet af 2
munter og lwor nwn nu kan ad,!. ilie mun·
ten og indcni findc et hulrum . hvor der

Ja~vnl ig
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bild och ii r uv ~il\'cr oc:h diamanter. l: Ile r·
1900-tnlch >\'Cn>ka kung:1r och drottningar inte iir krönta (O>car Il. ~om :l\'ICd
1907. '~1r den ,i,tc). bä~ inte heller drott·
ningkronan men är frJmlagd vid vi>!>-1 ce·
rcmonicr. \cna,t under bröllopet 1976. då
kunga· och dronningkronorna kunde 'c'
på var ;in ~ida om altaret i Storkyrkan.
Dc Lcuducnherg~ka safirerna anse~
'~'ra kejsar Napoleon J:s och kejsarinnan
Joscfines hröllopsgåva 1807. då kcj sarin·
nans son i llii'Cgåc nde iiktenskap. Eugc ne
dc lleauharnais. nu kejsarens adoptiv~on.
ingick en p~ hög~ta nivå arrangerat iiktcn~kap meu Augu~ta Amalia. prinsessa av
Bayern . Vid denna tid var Eugcne vicekung av Italien. Efter Napoleons f:1ll bo·
satte han s ig med gcm:il och barn i Bayern.
uiir han :IV ~i n sviirl11r, kungen av Bayern.
tilldelades hert igdö met Lcuchtenbcrg. F.u
av harncn. Jo.c fina (1807 - 1876), födde~ i
Milano. !·lon g irtes bort 1823 med den
svc n>ke kronprinsen. sedermera konung
Oskar l (1799 - 1859) tx:h s:i kom safirgarnityret till Sverige - Jn~efina än-dc ~rnyc·
kena efter ,in mor. De är tillverk:.dc 1805
i Pari~.
Av tradition biir drouningarna e n dia·
mantugr.1ffmcd sinmakes ponriiu . Till ga·
lan hiir ock.\{l Scrufimcrordens kraschan.
~om emellertid si uer nedanfOr hjäntrJktcn
och diirfiir inte 'Y"~ här.
Kronan i1r. lik~om alla andra rccalier.
't:ll..\CI!Cndom 'edan 1600-talet och forvalta..' a,;- Kamrnarl.ollegium men är ut>tiilld
på Stockholnl\ Slott i Skankamm:~ren. Juvelerna tillhör Bcrnadotte>k.a Stifw bcn.
Det finn\ mcd:1ljcr utgiv na med portriiu

~om

O\'er alla droum ngar av hu,ct 13crn:ulu nc
orh över de ne,t:l av dcra~ fo rcgångare
alltsedan Johan Il b IOr~w ccmål. Katarina Ja2dlonica (1526 · 1583): c fler hcnr1c
är D~mningholm uppkalla!. Henne~ ~lon
br.m n dock ner och det nu,·o~r.mdc iir upp·
fön av änkedrouningcn Hedvig Elcunnra
(1636-1715) under , Jutet :1\ 1600- talel.
Kungafamiljen hor ju hiir under 'liirrc dc ·
LLr
len av årcl.

Kungl Myntkabinettet
Specialutstilllning:
6 /8-29/10 Trumf pA hand
- en historia om svenska spelkon
Ring telefon 08 · 783 94 00
mellan kl 9 ·Il och t3 -15
för onformation.
Museet:

Tisdag - sondag t2 - t7
Måndag stä ngt
Besökstid: tisdag 13 - 16
ingång Narvavägen
8es6ksadress

(efter överenskommelse om lod
per telefon)· Storgatan 41
Postadress:

Box 5405, 114 84 Stockhotm
Tel: 08-783 94 00
kan v:r rc gcmt mini:nurcmalcricr eller
'må personlige mindcr.
Og cndclig finder man munter. -.nrn p;l
randen er b.!arbejdct med hanunc~lag ...~
monten bli, er mindre og kanren hojen:.
Altsammen må bctcgnc~ Mlnl h~rcdn:n ·
ge~ tidsfordriv eller fi ngcrnenunl.' li1ll..'
husOid.
Et kuriosum i Mil med JO-öringen er tic n
her afbi ldedc engelske hulfpcnny fra 1807.
Med vend clig dygtighcd er den hamrct ned
i ' torrebe. ' amtidig med :11 alle om>kriftcr
er fuldt bcvarct i den indn: hujc kanl. Man
må formooc. :u gcrni ng~m:u:dcn fur-t har
sa,·ct en dyh rillc hele randen rundt fur
derefter med hanuneren at have tvunget
materia let til hvcr 'in 'ide. ) llf'};l'll Somml
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AUKTIONER
SVENSKA
Okt 22
Nov 20
27

Stockholm. Auktionsverket
Stockholm. B Ahl ström
Göteborg, Antikören

UTLÄNDSKA
Okt

2
2

7
7-8
Il
11-13
12-13
12-14
18- 19
25-26
27-28
Nov

Dec

l

San Diego. Ponterio
Helsingfors. Holmasto
Lo ndon, Spink
Miinchen. P.Jrtin bank
London, Glcndining's
Milnchen. Giessner Miinzhandlung
London. Spink
New York, Stack's
Maastricht , va n der Dusse n
Zilrich. Leu Numisrnatics
Zilrich. Spink Taisci

3
London. Glendining's
3-5. 8 Frankfurt, Peus
10- 12 Köln, Miinz Zentrum
11-13 New York , Bowcrs &
Morena
15- 16 Bussurn, L. Schulman
15-1 6 Ziirich, Frank Sternberg
17-18 Sidncy, Spink Noble
17- 19 Basel, Milnzcn & Meda ll icn
18-20 New York. Bowers &
Morena
22-23 Miinchen, Lanz
24
London. Spink
24-26 Miinchcn. Hirsch
l
8
8-9
Il
Il
12-14

London. Glendining·s
London. Glendining's
New York. Stack's
Bryssel. Elsen
Helsingfors. Holmasto
Manheim Kurpfål zischc
Milnzhandlung

••

MASSOR
UTLÄNDSKA
Okt

9 - 10 Miinchcn. Numismata Coin
Fair
14- 16 London. COINEX
30-3 1 Ziirich, 22nd Zurich Internat ional Coin Show

Dec 10-12 New York, Internat ional
Nurnismatic Convc ntion

SNT har
fortfarande låga annonspriser
Utnyttja det!
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FÖRENINGAR
ALINGSÅS NUMlSMATISKA FÖRENING har möten första torsdagen i februari -april
och oktober-december i Sparbankens filmsal kl 19.00. Upplysningar: tel 0302-130 69.
ESKILSTUNA NUM ISMATJSKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista
tisdagen i va rje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria måndagen i v-drje
månad (utom i juli och augusti). Apollogården vid Almvägen. Fagersta. Tid: kl 19.00.
Upplysningar: te l 0223 -116 7 L
FA LU- BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokaler Borlänge, Samlaren. biblioteket
Borganäsvägen, Falun, Kristinegården , Krislinegatan 9 - Il. Uppl te l 0243-258 56.
GÖTEBORGS NUM ISMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med tOredrag hålles
andra måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr). Köpmansgatan 20. studiecirklarna
möts i klubblokalen (KL), Jungmansgatan 57. 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Fotocirkeln 3:e onsd. Antik - och Medeltidsektionen 4:e torsd och Utiandscirkeln sista s ista
tisd i månaden. GNF, Box 5289, 402 25 Göteborg. Kontaktman : Bo Nordell. 031 10 65 49 (dagtid). Anbud: Anders Falk, 031 - 13 3141.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i IOGT-lokalen. Murareg 30,
Halmstad, kl 18.30 den fjärde måndagen i varje månad utom juli. Upplysningar: 03512 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdage n
i varje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Ololsson 0413-22151.
KALMAR MY NTKLUBB har möten första he lgfria onsdagen i varje månad (utom
juni - augusti) kl 19.00 i SPF, S. Långgatan 39, Kalmar. Upplysningar: 0485-115 52,
0480-159 29.
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad
(utom juni, juli och aug.) kl 19.00 i s-E-Banken, Torget, Karl skoga . Auktioner vår och
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39.
KATRI!'\EHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i v-Jrje månad i
SPF-Iokalen, Djulög. 51, Katrineholm. Upplysningar: te! 0150-21045 el15100.
MYNTJ5LUBBEN KLIPPINGEN har myntträff första tisdagen i jan.-april. sept. -dec.
Lokal: Akcrsviksskolans matsal, N Järnvägsgatan, Sundsvall, kl 19-21. Information om
mynt, värdering. auktion. lonerier. Köp och sälj. Tel. 060 - 55 64 18. Il 35 03.
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. My ntträffar med a ktiviteter och auktion
i "Utbildningshuset", Åkergr. l, Lund. Upplysningar: va rd 046-14 43 69 kvällar
046-13 46 47.
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammantr:ide med auktion i f'Oikcts Hus.
Klippan, kl. 19.00. andra fredagen i \'llrje månad. Upplysningar och auktionsl ista te!.
0451-13288.
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:e tisdagen va rje månad augu~ti- april. utom december. Lokal: Örnsköldsviks museum. Upp!. tel 0660- 166 48 eller 0660-402 20.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje ti sdngcn varje
månad utom i maj - augusti i Ekt.orps fritidsgård. Auktionsvisning börjar k.l 18.00. Även
icke medlemmar är välkomna. Bcstiill lista på tel 011-12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola. Rådhusgatan 33. Nässjö s ista tisdagen i varje månad utom dec, juni - juli. Upplysni ngar: tcl
0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skelleftcå har möten första torsdagen i varje månad i NVhu~ct. konferensrummet. Upplysningar: tcl 0910 - 186 80.
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 forstil onsdagen i Vdrjc månad (ej
juli - augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tcl 026- 18 18 36.
SIGfUNA MYNTKLUBB har möten 13/ 10, 10111. 81 12 i klubblokalen Roscrsbergsviigcn 27 B, Rosersberg. Uppl 08-590 38190.
MYNTKLUBBEN SKJLLING BANCO, Linköping. har möten andm helgfria torsdagen i
varje månad (utom maj - augusti) i Huvudbiblioteket, Hunnebergsgatan 8. Linköping
i Lindhlomsrummet l trupp kl 18.30 -21.00. Årligen anordnas en llnt ik- och smnlamtässa
samt en resa till Frimynt i Helsingborg. Upplysningar: tcl 013 - 12 22 62.
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FÖRE NINGA R
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad
utom juni - augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A, Malmö. håtlcr öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september - maj.
SKÖVDE NUM ISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bagaren. HertigJohansgata.n 22A. Skih-de. Upplysningar: tel 0500-80850 (Thord Lund).
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten på Folkare fotoklubb. Teleg. 19. Avesta.
Upplysningar: te l 0226-562 78.
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Sparbanken Skånes sa mlingssal, CB Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet stM auktioner,
f0redr.1g. loucricr mm. Upplysningar: tcl 0410- 241 31.
TÄU E MYNTKLUBB. Södcrtälje. har möte i Bridgesällskapets lokaler. Köpmangatan 7
kl 19.00 andra tisdagen i varje månad utom juni, juli, augusti och december. Upplysningar: tcl 08- 552 403 78.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA sammantr;ider under hösten i Universi tetets
myntkabinen tisdagar kl 19. 19110 : (på Skandia, Stora torget). Auktion: 16111 : H. Nilsson. Eu försök till prisstopp ior 1700 år sedan. Diokletianus prisedikt år 301 och dess
bakgrund: 7/ 12: L. O. Lagerqvist. Slagcn vid Fredrikshamn och Svensksund - medal jerna. lid : 19.00. Upplysningar: 0 18 - 549711.
VETLANDA NUM ISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i varje månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från
kl 18.15. Upplys ningar: tcl 0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00.
VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstcnar. har möten andm måndagen i varje månad utom juni. juli och nugusti. Föredrag och dyl ioljs av auktion. Servering. Upplysningar: tel 0345-112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källa rlokalen).
VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖRENING har sammantriiden rncd auktion i Röda Korsets lokaler Hovsg Il. Växjö 27110. 2112. Myntets Dag 3110 pil Smålands museum. Upplysningar: 0470 77 3 1 14. kvällstid.

VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten första torsdagen v-Jrje månad oktober - maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten 20110. 17f ll kl 19 i M-lokalen.
JämtorgsgatJn 3. Upplysningar: tel Ot9-24 60 97.

TRUMF PÅ HAND
en historia
om svenska spelkort
av Ali Jerremalm
Inga Lundström och
Ian Wisehn
En utställningskatalog rikt illustrentd
med färgbilder.
64 sidor. PriJ endast 90 kronor.
Katalogen har tillkommit i samband mro specialutståilningen mro samma namn som
visas i Kungl. M)'lltkabinc1ltt fram till den 29 oktober. För det iniroande 3\'snitttt om
korupdru och spclkonens äldsta historia s1arar Inga l..llndström, och för a1-sniuet om
sptlpenningar lan Wisthn, mroan Ali lerremalm är ansvarig lör det övriga innehållet.
Katalogtexten ger fyllig information om spelkonens historia i världen och i synnerhet
Sverige. Alla Sl'tnska spclkon.stilll>trkare finns medtagna liksom uppgifter om btskauning och stämplar.
Katalogen bestålles lättast genom au ringa 08-783 9429 eller skriv till Kungl. M,·nt·
kabinellet, Box 5405, 114 84 Slockbolm.
Bildm >isar kliiltrknett tilllt tkad 31' S)'dOI' & Rydmöm, Kalmar. ca 1818.
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~o1o:

Jan E•t Olsson.

UTSTÄLLNIN GAR

Svensk myntutställning
i Basel
Den 12 oktober invigs i Schweizerischcr
Bankvereins lokaler i Basel en numismatisk utställning kring Gustav IV Adolf.
SNFs medlem Julius H agander har ordnat
utställningen. och KMK deltar med forernåL Utställningen p~går i Basel fr.un till
5 november mr au diircfter fortsälla i St.
Gallen.
Gustav IV Adolf levde några år i Basel
D
och avled i St. Gallen år 1837.

1-------- -----Nordisk Numismatisk
Årsskrift 1987- 88
har nu utkommit med 209 sidor. Som
läsarna har märkt korn volymen 1991
ut förra året som festskrift till professor Kolbjorn Skaare. Under nästa år
beräknas volymen 1989-90 tryckas.
Redaktör för NNA 1987-88 är Jorgen Steen Jensen, Köpenhamn, och
innehållet är följande:
Kolbjorn Skaarc: Korrespondanse
me/lom C. J. Tiwmsen og C. A. Holmboe.

Jorgen Steen Jensen: Letters ro C. J.
nwmsen from foreign Ntunismatisrs
in TI1e Royal Collection l)f Coins and
Mula/s.
Axel Kja:r Soren en : From Coins and
Dies ro Coinage.
Keld Grinder- H:msen: Sire-jinds as a
source ro rh e economic hisr01·y of rh e
Roman Empire. Some merhodological
problems.
Svend Nielsen: Roman Denarii in
Denmnrk - an Arclweo/ogical Approac/1.
Jorgen Steen Jensen: 7he Royal Collection of Coins and Meda/s, Capen hagen 1986 and 1987. Acquisitions
from jinds.
Tuukka Talvio: TI1e National Museum
of Finland. Helsinki. Coinjinds 1986.

1987.
Monica Golabiewski Lannby: "flw
Rova/ Coin Cabiner. Srockholm, Coin

ho~rds and finds 1986. l 987.
Alla artiklar har sammanfattning på
danska respekti ve engelska. Distributionen sker från Den Kgl. Mamog Medaillesamling, N:uionalmuscet,
DK-1220 Köpenhamn K. postgiro
l 78 72 84. Priset iir bcr'.iknat till 255
Red.
Dkr. ink!. porto.
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AUKTIO N 48
Lördagen den 20 november på Bern's salonger
med bia
OLOF SKÖTKONUNG. 2 mynt
ERIK XIV, l lt 2 mark 1562. kval. 01
- Kastpenning 112 mark (1561) UNIK
i pri\'at ägo.
JOHA N III, 4 öre 1575 med Rcg.Svccic. RRR
Hertig KARL. Daler 1595 och 1597
GUSTAV Il ADOLF, 8 mark u.:i. RRRR
- 2 mark 1618. RRR
- Mark 1614, 1615, 1617. llR
- SÄTER och NYKÖPING. Öre klipping 1625.
ensidig prägling
- SÄTER. Öre 1629. Praktex.

GUSTAV Il ADOLF, RIGA,
Taler 1629, 1631
- OSNABROCK. Taler 1632. SB 4A. RRR
KRISTINA, Riksdaler 1632, med
myntgravörmärke M mellan benen
RRR

AXEL OXENSTIERNA, Riksdaler
GUSTAV III, Dukat 1780. RRRR
- Dukat 1783, Ädelfors. RRRR
OSKAR Il, 20 kronor 1885
- Riksdaler Riksmynt 1873,
spegelglans

SEDLAR, MEDAUER, POLLETTER
UTLÄNDSKA GULD- OCH SILVERMYNT, ANTIKA GREKISKA OCH ROMERSKA MYNT

Katalog erhålles enklast genom insällande av Kr. JOO på vårt postgiro 3003 -l.

Norrmalmstorg l , l tr.
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